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A R T Y K U Ł Y

M A Ł G O R Z A T A  L I S E C K A

Wybrane problemy stile madrigalesco  
w Discorso sopra la perfettione delle Melodie Giovanniego 

Battisty Doniego*

Discorso sopra la perfettione delle Melodie w badaniach  
nad madrygałem

Literatura przedmiotu dotycząca włoskiego madrygału jest niezmiernie 
obszerna1. W badaniach nad Giovannim Battistą Donim wszakże proble-
matyka madrygału była do tej pory raczej marginalizowana, nie bez uzasad-
nienia. Doniego interesowało bowiem w największym stopniu zagadnienie 
muzyki scenicznej, a zwłaszcza dramma per musica, który bliski był jego 
sercu jako zagorzałemu wielbicielowi antiquitatis. O praktyce madrygałowej 
Doni powie, iż jest to styl muzyczny nieznany starożytnym („nie wydaje się, 
by były one znane i praktykowane przez starożytnych”)2, i to stwierdzenie  

* Niniejszy artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej pt. Problematyka madryga-
łu w  „Discorso sopra la perfettione delle Melodie” Giovanniego Battisty Doniego, napisanej 
w Zakładzie Historii Muzyki Polskiej Instytutu Muzykologii UW w roku 2010 pod kierunkiem  
dr hab . Agnieszki Leszczyńskiej. 

1 Zob . np . Susan McClary, Modal Subjectivities: Self-Fashioning in the Italian Madri-
gal, University of California Press, Berkeley – Los Angeles 2004; Anthony M. Cummings, The 
Maecenas and the Madrigalists: Patrons, Patronage, and the Origins of the Italian Madrigal, 
American Philosophical Society, Philadelphia 2004; Alfred Einstein, The Italian Madrigal, 
przeł. Alexander H. Krappe, Roger H. Sessions i Oliver Strunk, t. 1-3, Princeton University 
Press, Princeton – New Jersey 1949; Ian Fenlon i James Haar, The Italian Madrigal in the 
Early Sixteenth Century: Sources and Interpretation, Cambridge University Press, Cambridge 
1988; J. Haar, The Early Madrigal: Humanistic Theory in Practical Guise, [w:] idem, Essays 
on Italian Poetry and Music in the Renaissance, 1350-1600, University of California Press, 
Berkeley – Los Angeles – London 1986; J. Haar, Madrigal, [w:] idem (red .), European Music, 
1520-1640, The Boydell Press, Woodbridge 2006; Jerome Roche, Introduction to the Italian 
Madrigal, Gaudia Music & Arts Inc., New York 1989; J. Roche, The Madrigal, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 1990 oraz inne. 

2 Cyt. za: Giovanni Battista Doni, Wywód o doskonałości melodii (Discorso sopra la perfettio-
ne delle Melodie), [w:] Giovanni Battista Doni o muzyce jemu współczesnej (I połowa XVII wieku),  
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– jak będziemy się starali wykazać w artykule – w  jakimś sensie ma wy-
dźwięk deprecjonujący. Drugą dziedzinę zainteresowań Doniego stanowiła 
natomiast historia kultury muzycznej starożytnej Grecji i Rzymu. Dlatego 
tym właśnie problemom poświęcona jest zasadniczo – choć nie wyłącznie 
− literatura dotycząca muzycznych pism Doniego 3 . Nie oznacza to jednak, 
że problematyka ta jest niegodna uwagi. Być może miała ona mniejsze zna-
czenie dla samego Doniego. Należy jednak nadmienić, że koncepcja madry-
gału wyobrażona przez Doniego, choć w  znacznej mierze uzależniona od 
współczesnych wypowiedzi teoretycznych, ma jednak o  wiele szerszy niż 
przeciętny zakres. Będziemy zmierzali do sformułowania wniosku, że Doni 
poprzez fenomen stylu madrygałowego usiłuje wyjaśnić kwestie znacznie 
bardziej fundamentalne, i to na różnych płaszczyznach, zaś sam madrygał 
pojmuje – w ogromnym uproszczeniu – jako synonim polifonii, a co za tym 
idzie – jako pewnego rodzaju technikę konstruowania melodii. W dalszej 
części artykułu opis poglądów Doniego na kwestię madrygału i twórczości 
madrygałowej ma zegzemplifikować analiza jednego z najbardziej znaczą-
cych przykładów muzyczno-poetyckich, jakie teoretyk wymienia w madry-
gałowej literaturze muzycznej. 

Madrygał jako gatunek poetycki i muzyczny w XVI i XVII stuleciu  
– we współczesnej Doniemu refleksji teoretycznej 

Wydaje się interesujące, że dla teoretyków doby odrodzenia i manieryzmu 
sformułowane w tytule tego rozdziału rozgraniczenie nie miało istotnego 
znaczenia. Michael Praetorius rozpowszechnił sąd, iż muzyczny madrygał 
ma głębokie powiązanie z tekstem poetyckim, na którym dany utwór bazuje, 
i pogląd ten, choć obecnie wydaje się archaiczny, długo pokutował w refleksji 
muzycznej. Według definicji Praetoriusa madrygał to „nomen poematis und 
nicht cantionis”4. Szesnasto- i siedemnastowieczną refleksję nad zagadnie-

wyd. dwujęzyczne, przeł. i  oprac. Anna Szweykowska, Musica Iagellonica, Kraków 2000. 
Wszystkie cytaty z Discorso… przytoczone w niniejszym artykule pochodzą z tegoż wydania 
i nie będą opatrywane osobnymi przypisami. 

3 Zob. np. Silke Leopold, Das Madrigal und die wahre Theatermusik . Die Stillehre  
Giovanni Battista Donis, „Musiktheorie” 1989, IV. 

4 Por.: Józef Chomiński i Krystyna Wilkowska-Chomińska, Wielkie formy wokalne, PWM, 
Kraków 1984, s. 83; Tomasz Jeż, Madrygał w Europie północno-wschodniej . Dokumentacja – 
recepcja – przeobrażenia gatunku, Semper, Warszawa 2003, s. 137.
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niem madrygału znamionuje zresztą charakterystyczna nieścisłość termi-
nologiczna, a także nieostrość pojęć, które nierzadko stosowano wymiennie, 
aby wskazać ten sam typ utworów. Charakterystyczna pod tym względem 
wydaje się uwaga, jaką poczynił Doni na temat stylu concenta, który pojawia 
się w szesnastowiecznej twórczości madrygałowej (DSPM5, s. 33). 

Nagromadzenie różnych – niekiedy w bardzo nierównym stopniu ogra-
niczonych regułami – form i  gatunków tekstu literackiego oraz etykieto-
wanie ich w  muzyce wspólną nazwą madrygału jest bardzo wymowne6 . 
Mimo iż Doni utożsamia madrygał przede wszystkim z określoną techniką 
kompozytorską, wydaje się, że zasadniczo o tym przyporządkowaniu decy-
dował nie tylko wspólny stile madrigalesco, w  którym układano muzykę 
do utworów poetyckich. Madrygały pisano wszak później także i  w stylu 
monodycznym – czynił to pośród innych Claudio Monteverdi7. Doni zresztą 
krytykował ostro ten sposób komponowania, który – jego zdaniem – bazo-
wał na nieadekwatnym doborze muzycznej techniki do poetyckiego wyrazu 
madrygału. 

Niepewność współczesnych teoretyków w  kwestii genologicznego sta-
tusu madrygału po części jest efektem tego, że kiedy zatarł się schemat 
wersyfikacyjny, ustalony w XIV wieku przez Francesca Petrarkę, dość po-
wszechnie wyrażano przeświadczenie, iż gatunek ten nie ma jednoznacznie 
określonej formalnej postaci. Filippo Massini w traktacie Lettioni dell’Esta-
tico Insensato, recitate da lui publicamente in diversi tempi nell’Accademia 
de gli Insensati di Perugia (1588) identyfikuje madrygał jako regularną 
kanconę, w  której dopuszcza się brak rymów i  swobodną liczbę wersów  
(w przedziale między pięcioma a dwudziestoma)8 .

5 Skrótem DSPM oznaczany będzie w całym tekście analizowany tu traktat Doniego.
6 Widoczne jest to nie tylko w traktacie Doniego, ale i w tytułach ksiąg madrygałowych, 

które często ujawniają niepewność terminologiczną ówczesnych kompozytorów. Obok nazwy 
madrigali pojawiają się też arie, ariette, canzoni, cantate, a wreszcie najbardziej ogólna – musi-
che (por. T. Jeż, Madrygał w Europie północno-wschodniej, op . cit., s. 28).

7 Por . Manfred Bukofzer, Muzyka w  epoce baroku . Od Monteverdiego do Bacha, przeł. 
Elżbieta Dziębowska, PWN, Warszawa 1970, s. 56.

8 Por. Alina Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie: z dziejów liryki miłosnej w epoce 
renesansu i baroku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 31 oraz przypis 9 na 
tejże stronie. 
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Poglądy Pietra Bemba na zagadnienie madrygału.  
Związki refleksji Doniego z poglądami Bemba

Jedną z najbardziej wpływowych ówcześnie definicji madrygału sformuło-
wał Pietro Bembo:

Swobodne są również inne wiersze, które nie podlegają żadnym prawom, ani co do 
liczby wersów, ani co do typu rymów, ale każdy [twórca – M.L.] kształtuje je tak, jak 
mu się podoba; i wszystkie one nazywają się madrygałami […], o  ile można w ogóle 
znaleźć jakąś cechę właściwą madrygałom, to że wszystkie są wolne i swobodne, tak 
jak mówię9 .

Wskazuje ona na to, że ówcześni teoretycy zdawali sobie sprawę z me-
licznej natury madrygału i  z tego, że swoboda muzycznej frazy uchyla 
w  pewnym stopniu regularność rytmu wiersza10. A  przecież madrygały 
komponowano powszechnie do gatunków poetyckich o formach niezwykle 
rygorystycznych, takich jak choćby sonet. 

Główną zasługą Bemba było przede wszystkim wprowadzenie dwóch 
kategorii, dzielących całą ówczesną poezję, mianowicie gravità i piacevolez-
za. W obrębie pierwszej znajdują się takie cechy, jak dignità, maestà, magni-
ficenza, zaś w drugiej – soavità, dolcezza oraz grazia11 . Na wzmiankowany 
podział Bemba powoływać się będzie później Pietro Della Valle, opisując 
madrygały Luki Marenzia, Ruggiera Giovannellego i  Carla Gesualda. To 
stylistyczne rozróżnienie znane było ponadto dobrze Lorenzowi da Medici, 
który stosował je nie tylko do poezji Petrarki, ale także do tekstów Guidona 
Cavalcantiego12 .

Madrygału będzie dotyczyć przede wszystkim druga z  wymienionych 
przez Bemba kategorii, ze wszystkimi zawierającymi się w  niej cechami 
czy też atrybutami. Dla przykładu Filippo Massini, w ślad za Bembem, za 
najbardziej stosowny dla madrygałowej formuły uważał „lekki żart” (la 
piacevolezza), choć nie wykluczał możliwości prezentowania w tego rodzaju 

9 Pietro Bembo, Prosa della volgar lingua, cyt. za: A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staro-
polskie, op . cit ., s. 31. Przekład polski – Małgorzata Lisecka, dalej określana jako M.L.

10 Por. A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie, op . cit ., s. 31, przypisy 9 i 11 na tejże 
stronie . 

11 I. Fenlon i J. Haar, The Italian Madrigal, op . cit ., s. 29.
12 Zob. Stefano La Via, Eros and Thanatos: a Ficinian and Laurentian Reading of Verde-

lot’s “Sì lieta e grata morte”, [w:] I . Fenlon (red .), Early Music History 21, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2002, s. 90, przypis 31.
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poezji także tematów wzniosłych lub poważnych (gravità)13 . Massini jest 
autorem podziału madrygalistyki na utwory o  tematyce żartobliwej oraz 
poważnej. Wszystkie one wszakże wymagają tak samo perfekcyjnego po-
etyckiego kunsztu:

Pragnę ponad wszystko, aby madrygał posiadał rzadki i wyszukany koncept oraz 
literacki i  kunsztowny język, a  jedno i  drugie w  madrygałach bardziej poważnych 
uczynię takim, by przedstawić honor, godność, dostojność, wspaniałość i  wielkość;  
a w bardziej lekkich – wdzięk, przyjemność, powab, słodycz, żarty i figle14 .

Znaczenie owego kunsztu wypunktowuje także Sperone Speroni, które-
go cytuje Girolamo Parabosco: 

Madrygały winny cechować się ową żywością, to jest powinny być dowcipne, ze 
szczyptą pomysłowości i z wdziękiem. Pewne jest, że skoro brak im dowcipu, kompozy-
cje te mało ze sobą niosą uroku, nawet jeśli mają wdzięczną osnowę (temat) i ozdobione 
są pięknymi rytmami i słowami. Ale nade wszystko madrygał i strambotto muszą mieć 
powab dowcipu i inwencji, jeśli się chce ukazać ich puentę15 .

Bembo w swoich rozważaniach nad madrygałem podążał na pewno czę-
ściowo za Summa artis rithmici vulgaris dictaminis Antoniego da Tempo 
co więcej, koncepcja formalna czternastowiecznego madrygału musiała 
być znana poetom włoskiego renesansu, którzy – jak twierdzi James Haar 
– niekiedy bezpośrednio się do niej odwoływali16. Zbieżności między kon-
cepcją madrygału trecenta a koncepcją Bembowską widoczne są zwłaszcza 
w przyjęciu swobodnej rytmiki w madrygale, z dopuszczeniem swobodnego 
następstwa siedmio- i  jedenastozgłoskowca (kwestia obecności ritornella 
była niejednoznaczna). Naturalnie Bembo rezygnuje z podziału madrygału 
na strofy, w czym oddala się od założeń da Tempo; Haar tłumaczy tę zasad-
niczą przemianę w  budowie madrygału faktem, iż w  XVI stuleciu formy 
stroficzne po prostu „wyszły z mody”17 .

Pojęcie madrygału pojawia się od czasu do czasu już u schyłku XV wie-
ku, używa go przykładowo Matteo Maria Boiardo na określenie utworu 
o charakterze rustykalnym. Bembo swoim traktatem nadaje temu pojęciu 
status nazwy gatunku, ale mimo to jest ono nadal stosowane jako okreś- 

13 Por. A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie, op . cit ., s. 36, przypis 31 na tejże stro-
nie . 

14 Cyt . za: ibidem, s. 33, przypis 20 na tejże stronie. Przekład polski – M.L.
15 Cyt . za: A . Einstein, The Italian Madrigal, op . cit ., t . 1, s . 184 . Przekład polski – M.L.
16 J. Haar, The Early Madrigal: Humanistic Theory In Practical Guise, op . cit ., s. 51.
17 Zob . ibidem . 
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lenie każdego w  zasadzie bezpretensjonalnego poemaciku (w twórczości 
Vincenza Calmety, Cesarego Gonzagi, Bartolomea Tromboncina), ponieważ 
brzmi lepiej niż budząca pospolite skojarzenia frottola18 . Z całą pewnością 
madrygał nie był wówczas gatunkiem popularnym, przeciwnie – był ściśle 
artystyczny i wysoki, i wyrósł raczej z fascynacji poezją Petrarkowską, któ-
ra to fascynacja ogarnęła Włochy w drugiej dekadzie XVI wieku19 . 

Co do kameralności madrygału, to na ten aspekt gatunku zwraca uwagę 
wspomniany już Della Valle. W eseju Della musica d’età nostra (około 1640) 
odnotowuje on: 

Dziś nie komponuje się tylu madrygałów, brak też okoliczności stosownych do ich 
śpiewania, ponieważ ludzie wolą słuchać wokalistów śpiewających „od serca”, z instru-
mentami w dłoniach, niż oglądać czterech czy pięciu kompanów zasiadających z ksią-
żeczkami przy stoliczku, wydają się oni bowiem nazbyt uczeni i scholarscy20 .

Wielu teoretyków uznaje, że wczesny madrygał to nic innego jak wydo-
skonalona frottola, często do tekstu canzony, z zastosowaniem skompliko-
wanej polifonii21. Tłumaczyłoby to główną tendencję, jakiej wyraźnie ulega 
później Doni, mianowicie utożsamiania madrygału (a raczej stylu madry-
gałowego, gdyż – prawdopodobnie instynktownie – Doni waha się przed 
identyfikowaniem tych dwóch pojęć) z  polifonią renesansową. Ponadto 
wyjaśniałoby to, dlaczego pisząc o Poiché a Damon fu… Andrei Gabrielego, 
Doni posługuje się pojęciem kancony (DSPM, s. 24, 25). 

Madrygał od lat czterdziestych XVI wieku awansował do rangi głów-
nego gatunku muzyki świeckiej, zwłaszcza w  środowiskach florenckich 
i  rzymskich. Obyczaj interpretowania poezji przez muzykę all’improviso 
miał bowiem długą tradycję na półwyspie włoskim22. To również wskazu-
je, dlaczego Doni zainteresował się szczególnie tą problematyką. Była mu 
ona bliska ze względu na tradycję rzymską, również teoretyczną (głównie 

18 Ibidem, s. 52. 
19 J. Haar, Madrigal, op . cit ., s. 225.
20 Cyt . za: Marco Bizzarini, Luca Marenzio . The Career of Musician between the Renais-

sance and the Counter-Reformation, przeł. na ang. James Chater, Ashgate 2003, s. 141, przypis 
10. Przekład polski – M.L.

21 Zob. Edward Elias Lowinsky (red.), Monuments of Renaissance Music, t . 6: Musica duo-
rum, Howard Mayer Brown i E.E. Lowinsky (wyd.), University of Chicago Press, Chicago 1975, 
s. 13-14.

22 Zob . Robert Nosow, The Debate on Song in the Accademia Fiorentina, [w:] I . Fenlon (red .), 
Early Music History 21, t . 1: Studies in Medieval and Early Modern Music, Cambridge 2002,  
s. 176.
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chodzi tu właśnie o traktat Pietra Bemba, który jako szczególny obrońca 
czystości języka łacińskiego i włoskiego23 musiał zyskać uznanie Doniego 
– z wykształcenia i powołania przede wszystkim klasyka). I chociaż wiele 
mówi się przede wszystkim o zainteresowaniu Doniego świeżo powstałym 
gatunkiem dramma per musica oraz muzyczną tradycją greckiego antyku, 
nie należy zapominać, że badania nad melodią prowadził on przede wszyst-
kim na gruncie madrygału. James Haar zestawia zresztą Bemba z Vincen-
zem Galileim, Donim i Girolamem Meim w  jednym porządku, wskazując 
na fakt, że struktura polifonii bazowała dla nich na swoistym decorum, 
wyznaczonym przez porządek retoryczny, imitacyjny i siłę oddziaływania24 .

Etymologia pojęcia madrygału i jego pozostałe wyznaczniki 
w tradycyjnym ujęciu szesnastowiecznym

Szesnasto- i  siedemnastowieczni teoretycy, którzy poszukiwali etymologii 
terminu „madrygał” (wł. madrigale), wywodzili go najczęściej od włoskiego 
słowa mandria (mandra), oznaczającego „trzodę” lub „stado”. Etymologia 
ta zresztą pojawia się już w traktacie da Tempo oraz w wypowiedzi piszą-
cego około pięćdziesiąt lat później Gidina da Sommacampagna25 . Opinia da 
Tempo i Sommacampagni była bez większych zastrzeżeń powtarzana przez 
późniejszych teoretyków, za wyjątkiem Bemba, który wahał się między taką 
etymologią a  inną, według której „niegdyś o  sprawach zwyczajnych i  po-
spolitych śpiewano rymem wolnym”26. Tłumaczono poprzez nią bukoliczną 
konwencję madrygału, która w odczuciu ówczesnych jego badaczy musiała 
stanowić mocny wyznacznik gatunku.  

O  wartości madrygału decydowały zatem jego dowcip, błyskotliwość, 
wyszukana metaforyka i puenta. Współcześni wszakże nie byli nadmiernie 
skłonni do przyznawania madrygałowi tak znaczących wartości poznaw-
czych i  etycznych, jak czyniono to w  przypadku eposu (wspomina o  tym  
Torquato Tasso w trzeciej części Discorsi del poema eroico27). Madrygał miał 
być miniaturą liryczną, jak wskazuje Giangiorgio Trissino, który sytuuje go 

23 J. Haar, The Concept of the Renaissance, [w:] idem (red .), European Music 1520-1640,  
op . cit ., s. 30.

24 Ibidem, s. 30-31.
25 Zob. np. Leandro Biadene, The Madrigal, przeł. Edward J. Dent, „Music and Letters” 

1948, nr 2, s. 121.
26 Cyt . za: ibidem, s. 122. Przekład polski – M.L.
27 Por. A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie, op . cit ., s. 37. 
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obok sonetu, kancony i ballady wśród „utworów krótszych”28 i przydaje mu, 
obok mowy i rymu, trzeci, dodatkowy element – harmonię29 . Ponownie do-
wodzi to liryczno-muzycznego charakteru tego gatunku. Wszystkie te cechy 
madrygału powodują, że Gioseffo Zarlino przypisuje mu znikomą zdolność 
afektywnego oddziaływania na słuchacza. W swoich Le istitutioni harmo-
niche Zarlino definiuje madrygał jako rodzaj canzonetty o błahej i krótkiej 
treści, której główną zaletą jest sprawianie przyjemności (dilettino):

Dlatego doprawdy w niewielkim stopniu są w  stanie wywołać poruszenie ducha 
owe kancony, w których opowiada się w zdawkowych słowach krótką historyjkę; jak 
w  tych canzonettach zwanych madrygałami, które są wprawdzie bardzo przyjemne, 
jednak brak im stosownej mocy30 . 

Zarlino wskazuje ponadto na to, co i obecnie jesteśmy skłonni uznawać 
za silny wyznacznik gatunku madrygałowego: obecność siedmiozgłoskowca 
oraz – generalnie – wersów o różnym formacie i różnorodność miar poetyc-
kich (konsekwentnej prawidłowości stosowania wyłącznie siedmio- i  jede-
nastozgłoskowca Zarlino wszakże nie dostrzega):

Madrygały, gdzie kładzie się rozmaite rodzaje wersów, są wśród nich te siedmio-
sylabowe i różne podobne, tak zwane versi rotti. […] I w canzonach, i w madrygałach, 
i w różnych innych daje się różne zestawienia akcentów, na podobieństwo pieśni Ho-
racego31 . 

Poglądy Giovanniego Battisty Strozziego na zagadnienie madrygału. 
Związki refleksji Doniego z poglądami Strozziego

Do teoretyków madrygału, których poglądy wydają się najistotniejsze, zali-
cza się także Giovanni Battista Strozzi. Rodzina Strozzich słynęła z tradycji 
muzycznych i miała potężne wpływy w Rzymie, Florencji i Wenecji (a zatem, 
co godne uwagi, w  trzech najpotężniejszych ośrodkach madrygałowych), 

28 Giangiorgio Trissino, Poetyka, przeł. Jan Ślaski, cyt. za: Elżbieta Sarnowska-Temeriusz 
(red .), Poetyka okresu renesansu: antologia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, 
s. 201. 

29 Ibidem, s. 159. 
30 Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venezia 1558, reprint: Broude Brothers, 

New York 1965, s. 75, cyt. za: Saggi Musicali Italiani http://www .chmtl .indiana .edu/smi/cinque-
cento/ZAR58IH2_TEXT.html . Przekład polski – M.L. 

31 Ibidem, s. 295-296, cyt. za: Saggi Musicali Italiani http://www .chmtl .indiana .edu/smi/
cinquecento/ZAR58IH4_TEXT.html . Przekład polski – M.L. 
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a także w Lyonie32. Najbardziej znanym z nich był chyba Lorenzo Strozzi,  
ojciec Ruberta i  Lionarda, oraz jego brat Filippo (ich imiona najczęściej 
padają w  literaturze)33. Patronat Strozzich nad madrygałem Anthony  
Cummings uważa za być może nawet bardziej znaczący niż patronat rodzi-
ny Medyceuszy34. Co ciekawe, nazwisko Giovanniego Battisty Strozziego 
pojawia się rzadko (a ściślej, w  śladowych ilościach) w  literaturze przed-
miotu być może dlatego, że muzykologów bardziej interesują Strozzi jako 
kompozytorzy tekstów madrygałowych.  

Jednak uwagi teoretyczne na temat madrygału pochodzą z tekstu inne-
go Giovanniego Battisty Strozziego, „Il Giovane” (Orazioni et altre prose,  
Grignani, Rzym 1635). Ponieważ data i  miejsce wydania pokrywają się 
z datą i miejscem wydania traktatu Doniego, należy założyć, że Doni mógł 
poznać ten traktat później, już po wygłoszeniu swoich tez o madrygale (choć 
być może miał o nim pojęcie wcześniej). 

Strozzi w swoim traktacie charakteryzuje madrygał następująco:

Madrygał jest naśladowaniem […] poprzez opowiadanie z rymowanymi wersami, 
przy czym ani liczba wersów, ani typ rymów nie są narzucone35 . 

Jak widać, Strozzi w swojej definicji madrygału (zacytowana wypowiedź 
ma bowiem postać definicji) akcentuje następujące jego elementy: imitacyj-
ność, przynależność do rodzaju poetyckiego (poprzez obecność rymowanych 
wierszy), dowolność formalną, a  wreszcie narracyjność (przejawiającą się 
pod postacią elementów opowiadania). Przynajmniej jedna z tych cech ma 
charakter aksjomatyczny (mianowicie imitacyjność, która stanowi gene-
ralną cechę sztuki poetyckiej owych czasów), w  innej zaś dostrzegamy to, 
co powtarzano już wielokrotnie wcześniej (swoboda formalna madrygału). 
Interesujące natomiast wydaje się podkreślanie przez Strozziego narracyj-
nego charakteru madrygału. Ta cecha bowiem sytuuje go raczej po stronie 
gatunku epickiego niż lirycznego, tymczasem madrygał zdecydowanie przy-
należy do liryki, w jej najwłaściwszym i najbardziej stereotypowym sensie. 
Być może Strozzi, podkreślając ten pierwiastek poezji madrygałowej, ma na 
celu nobilitację gatunku (jak wiadomo, w  poetykach renesansowych epos 
ceniony jest wyżej niż liryka), a  może poprzez opowiadanie (narratione)  

32 Zob. I. Fenlon i J. Haar, The Italian Madrigal, op . cit ., s. 8, 22, 66.
33 Ibidem, s. 67.
34 A .M . Cummings, The Maecenas and the Madrigalists, op . cit ., s. 6, 153.
35 Cyt. za: A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie, op . cit ., s. 31, przypis 11 na tejże 

stronie . Przekład polski – M.L.
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rozumie owo konceptystyczne nakierowanie na puentę, na dowcipne i bły-
skotliwe rozwiązanie zagmatwanego splotu metafor, mającego omamić 
i  złudzić czytelnika. Tak czy inaczej, śledząc typologię madrygału, jaką 
przedstawił Doni, dostrzeżemy w niej podobną tendencję do bazowania na 
pojęciu narracji – i, dodajmy, z pojęcia tego uczyni Doni główne kryterium 
dystynktywne swojego trójpodziału gatunku madrygałowego. 

Teza ta wymagałaby rozwinięcia, ale prawdopodobnie na kształt teorii 
madrygału sformułowanej przez Strozziego miał wpływ ujednolicony po-
gląd, funkcjonujący na temat tego pojęcia w akademiach, funkcjonujących 
w różnych ośrodkach (stąd zresztą ujednolicenie tego gatunku, a w zasadzie 
nie tyle samego gatunku, co poglądów na temat jego konstytutywnych cech, 
na obszarze właściwie całych Włoch)36. Liczni spośród Strozzich działa-
li i  byli nawet założycielami akademii w  ośrodkach, w  których posiadali 
wpływy, zatem teorię Giovanniego Battisty można chyba uznać za znaną 
Doniemu o tyle, o ile powielała ona pewne „akademickie” schematy. 

Poglądy Giangiorgia Trissina na problematykę madrygału.  
Związki refleksji Doniego z poglądami Trissina

Giangiorgia Trissina – kolejnego teoretyka, którego poglądy mogły mieć 
znaczenie dla refleksji Doniego – odnajdujemy również w  kręgach papie-
skich, podobnie jak Bemba i Strozziego. Z  jego pobytem we Florencji ma 
natomiast związek zapoczątkowana przez teoretyka tradycja użycia białego 
wersu (ang . blank verse; wł. versi sciolti)37 i zarazem postulat zbliżenia ma-
drygału do naturalnej mowy. Koncepcja versi sciolti bardziej oddziałała być 
może na strukturę florenckiego dramma per musica, ale to właśnie zbliża 
nas myślowo do Doniego, którego rozważania nad melodią na gruncie ma-
drygału prowadziły przecież ostatecznie do rozstrzygnięć o  istocie dram-
ma per musica. Zresztą gatunek ten sam w sobie nie był nigdy wolny od 
powiązań z  madrygałem: w  librettach Ottavia Rinucciniego i  Alessandra 
Striggia (a więc dokładnie tych, o których pisze Doni w Trattato della musi-
ca scenica) schematy wersyfikacyjne rozpinają się od rymowanego „madry-
gału” (krótkiej rymowanej strofki – fragmentu lirycznego) do blank verse 
(jedenastozgłoskowca nierymowanego), który Trissino wprowadził w swojej  

36 J. Haar, The Early Madrigal, op . cit ., s. 63.
37 Peter Brand i  Lino Pertile (red.), The Cambridge History of Italian Literature,  

Cambridge 1999, s. 267. 
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Sofonisbie, wystawionej właśnie w 1515 roku38 . Nino Pirrotta oraz Elena Po-
voledo w swojej monografii Music and Theatre from Poliziano to Monteverdi 
podają liczne przykłady stosowania madrygału w  funkcji intermedium39 . 
Zapewne ogromne znaczenie miała w tym wypadku erotyczno-pastoralna 
tematyka madrygału, bardzo odpowiednia dla charakteru intermedium. 

Wydaje się to pewnym paradoksem, jeśli zważyć, iż to właśnie Trissino 
najgoręcej protestował przeciw nagminnemu nieprzestrzeganiu formalnych 
wyznaczników madrygału. W swojej Poetyce (La Quinta e la sesta divisone 
della poetica, Wenecja 1562) poświęcił zagadnieniu madrygału sporo miej-
sca. Trissino żalił się na łamach traktatu między innymi, iż

niektóre delikatne i miłe umysły, jak Sannazaro, Bembo oraz kilku innych, używa-
jąc rymów, nie ośmielali się wyjść poza zwykłą imitację Petrarki. A ponieważ to zbliżali 
się do niego, to od niego oddalali, popadali w niemałe błędy, tak że niektórzy z nich 
nie umieli odróżnić madrygałów od ballad, ani ballad od kancon, ani też nie odróżniali 
serwentesów od poematów innego rodzaju, jak to w ich pismach można wyraźnie do-
strzec40 .

Jak widać, gdy mówi Trissino o klasycznym wzorze madrygału, od któ-
rego w swej praktyce twórczej oddalali się poeci, to ma na myśli ów Petrar-
kowski schemat, charakteryzujący madrygał w pierwszej fazie jego rozwoju. 
Zwracał ponadto uwagę Trissino na zespolenie w madrygale tematyki miło-
snej oraz arkadyjskiej:

Madrygały tak właśnie zostały nazwane, choć bowiem śpiewało się w nich głównie 
o  sprawach dotyczących pięknej miłości, miały charakter wiejski i  pastoralny, jakby 
w sam raz pasujący do trzody41 . 

Podobnie jak Bembo42, teoretyk ten wyrastał z tradycji myślenia o ma-
drygale jako sposobie doskonalenia języka literackiego. Należał przecież, 
o czym wspomina Cummings, do elitarnej grupy Rucellai, zrzeszającej inte-
lektualistów zafascynowanych tym problemem i działającej na rzecz resty-

38 Zob. David R.B. Kimbell, Italian Opera, Cambridge University Press, Cambridge 1995, 
s. 73.

39 Zob . np . ibidem, s. 125-126. 
40 G . Trissino, Poetyka, op . cit ., s. 154.
41 Cyt. za: A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie, op . cit ., s. 36, przypis 37 na tejże 

stronie . Przekład polski – M.L.
42 O różnicach w poglądach i recepcji poglądów Bemba i Trissina pisze James Haar, Music 

and Patronage in Italy 1450-1550, [w:] I . Fenlon (red .), Music in Medieval and Early Modern 
Europe: Patronage, Sources, and Texts, Cambridge University Press, Cambridge 1981, s. 177. 
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tucji literackich ideałów oraz wartości estetycznych istotnych dla trecenta43 . 
Jeśli udałoby się dowieść zainteresowania Doniego pismami obydwu teore-
tyków, tłumaczyłoby to zapewne w niemałym stopniu nastawienie autora 
Trattato della musica scenica na lingwistyczny aspekt tekstu muzycznego, 
które Doni manifestuje w  wielu punktach swoich dzieł. Należy przypo-
mnieć, jaką popularnością cieszyły się wówczas przede wszystkim pisma 
Trissina. Doni wprawdzie nie powołuje się bezpośrednio na żadnego z nich, 
ale w jego tekstach w ogóle brak jawnych odniesień do współczesnych po-
etyk. Natomiast trudno podejrzewać o ich nieznajomość tak znamienitego 
filologa, jakim chyba przede wszystkim był Doni. Prawdopodobnie zarów-
no Bembo, jak i Strozzi, Trissino oraz inni wymienieni teoretycy powielali 
w wielu momentach poglądy tak dalece spopularyzowane i dobrze wchło-
nięte w powszechne myślenie o literaturze, że Doni nie silił się na specjalną 
dokumentację tez, które w ślad za nimi formułował. 

Rekonstrukcja poglądów Giovanniego Battisty Doniego  
na temat madrygału i stylu madrygałowego, zawartych 
w Discorso sopra la perfettione della Melodie

Styl madrygałowy obok innych stylów muzycznych:  
„maniera non propria”

Obydwa interesujące nas przedmioty traktatu – madrygał oraz styl madry-
gałowy – nie są ze sobą tożsame. Doni zaznacza bowiem, że we współczes- 
nym madrygale funkcjonują trzy sposoby śpiewania: obok „niewłaściwego” 
(„maniera […] non propria”, DSPM, s. 24, 25) stylu madrygałowego („stile 
Madrigalesco”, DSPM, s. 32, 33) uprawia się jeszcze monodię  i chorodię44 . 
Ten dychotomiczny podział zaczerpnął Doni z Platona (DSPM, s. 24, 25), 
przy czym pojęcie monodii rozumieć należy jako śpiew jednogłosowy – 
a cappella oraz akompaniowany – zaś właściwy dla chorodii chór oznacza 
po prostu wielu śpiewaków. Chorodia może być zatem równie dobrze pojmo-

43 Zob . A .M . Cummings, The Maecenas and the Madrigalists, op . cit ., s. 35-36, 174. 
44 Pojęcie chorodii wiąże się w  dawnych traktatach muzycznych przeważnie z  postacią 

Uranii, a więc Muzy sprawującej opiekę nad kosmosem, muzyką sfer i harmonijnym współ-
brzmieniem (zob . np . Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, przeł. na ang. Jeffery T. 
Kite-Powell, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 50, 206; George J. Buelow, A History of 
Baroque Music, Indiana University Press, Bloomington 2004, s. 208). Ale sama opozycja, do 
której odwołuje się Doni, odznacza się długim trwaniem w myśli o muzyce, nawet jeśli nie jest 
werbalizowana dokładnie w ten sposób.
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wana jako śpiew unisono i jako technika nota contra notam: „łącznie przez 
wszystkie głosy, w tych samych wartościach i z wymawianiem razem tych 
samych słów” (DSPM, s. 24, 25). Jako przykład realizacji takiej właśnie 
techniki podaje Doni kanconę Andrei Gabrielego Poiché a Damon fu pur dal 
Ciel concesso (DSPM, s. 24, 25).  

O  „niewłaściwości” stylu madrygałowego orzeka Doni na podstawie 
istotnego z  jego perspektywy kryterium historycznego, jako że nie prak-
tykowali tego sposobu śpiewania starożytni. Zdaniem Doniego, powstał on 
we Włoszech na krótko przed rokiem 1400, a jako pierwszych jego włoskich 
twórców wskazuje teoretyk następujących kompozytorów: Anselma da Par-
mę, Marchetta Padovana, Prosdocima de Belemandisa, Filippa da Casertę. 
W drugiej kolejności pojawiają się w tym wyliczeniu niderlandczycy: Jos- 
quin des Prez, Jean Mouton, Nicolas Gombert, następnie zaś Luca Maren-
zio, Giovanni Luigi Prenestino (czyli Palestrina), Pomponio Nenna, Tomas-
so Pecci, Gesualdo da Venosa. Za głównego teoretyka stylu uważa natomiast 
Doni Gioseffa Zarlina (DSPM, s. 26, 27)45. Styl madrygałowy jest zatem nie-
właściwy, ponieważ nie zalicza się do typowej – z punktu widzenia teoretyka 
– chorodii, zaś oczywiście względem monodii jest całkowicie przeciwstawny. 
Doni zaznacza przy tym, że obydwie techniki wokalne, które wymienił jako 
właściwe dla chorodii, są obecne w tak zwanej przez niego „maniera non 
propria” (DSMP, s. 24, 25). 

Etymologia madrygału według Doniego

Jeśli chodzi o samo pojęcie madrygału, to wywodzi je Doni od prowansalskie-
go madrials (DSPM, s. 66, 67), odnoszącego się „do rzeczy materialnych, to 
jest niskich i  prostackich. Taka jest ich właściwa etymologia, a nie inne, 
naciągane, jakie niektórzy podają” (DSPM, s. 66, 67). Jak widać, interpreta-
cja Doniego nie odbiega zasadniczo od współcześnie przyjmowanej. Usytu-
owanie madrygału poza obszarem poesis artificiosa46 pociąga za sobą rzecz 

45 Trudno oprzeć się wrażeniu, że nazwiska, które wymienia Doni, są, przynajmniej 
w części, dobrane w sposób przypadkowy. Wydaje nam się, iż Doni mógł podążać za traktatem 
Franchinusa Gaffuriusa Practica musica, gdyż Franchinus wymienia tam Anselma da Pado-
vę, Prosdocimusa oraz Philippusa de Casertę, obok Johannesa de Muris, Tinctorisa i Franca 
z Kolonii; albo być może jest to wpływ Sistema musico autorstwa Lemme Rossiego, gdyż na ten 
traktat z kolei powołuje się często Franchinus (zob. John Hawkins, A General History of the 
Science and Practice of Music, t. 2, Novello, Ewer & Co., Londyn 1853, s. 656). Doni znał pisma 
Franchinusa, a w każdym razie powołuje się na niego w swoim traktacie (DSPM, s. 30, 31).

46 Pojęcie to charakterystyczne jest raczej dla kunsztownej i konceptystycznej poezji ba-
rokowej: przykładowo Daniel Paschasius tytułuje tak zbiór swoich liryków (Würzburg 1674).  
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jasna określone konsekwencje. Dla Doniego będą się one wiązały przede 
wszystkim z typologią gatunków, wchodzących w obszar tego, co określa on 
mianem stile madrigalesco, a co tworzy – jak się przekonamy – kategorię 
niezmiernie pojemną. Doni poświęca też nieco miejsca doborowi instru-
mentarium towarzyszącego madrygałowi, ale ma to mniejsze znaczenie dla 
kwestii związku gatunku z poesis artificiosa . 

Dwie perspektywy rozpatrywania madrygału przez Doniego

Po tych wstępnych ustaleniach refleksja Doniego dotycząca problematyki 
madrygału wyraźnie się rozwarstwia, obejmując uwagi dotyczące po pierw-
sze technik i  środków kompozytorskich, po drugie zaś gatunków i  form 
poetyckich, które mogą być w adekwatny, zdaniem teoretyka, sposób przy 
pomocy tych technik opracowane . 

Wydaje się, że te dwie perspektywy są mu równie bliskie. Jak będzie-
my się starali wykazać, Doni wielką wagę przywiązuje do znaczenia słowa 
w muzyce, w czym oczywiście podąża za teoretykami Kameraty Florenckiej, 
z których poglądami sympatyzował. Pierwsza myśl Doniego kieruje się jed-
nak ku genezie madrygału pojmowanego w zasadzie (choć autor Discorso 
nie nazywa tak tego wprost) jako technika kompozytorska . Temu aspektowi 
pojęcia madrygału Doni przygląda się na sposób historyczny, rekonstruując 
jego początki, które sytuuje w chorale – być może kierując się przy tym pod-
świadomym przeświadczeniem, że śpiew Kościoła katolickiego wyznacza 
początek tradycji muzycznej, w której funkcjonuje. 

Geneza madrygału jako techniki kompozytorskiej

W sensie technicznym Doni wywodzi styl madrygałowy od organum, a może 
także od motetu (DSPM, s. 26-33):

Już od czasów papieża Witaliana używano w kościołach organów i wydaje się, że im 
to najbardziej jest właściwy ten sposób madrygałowych concenti, który pozwala na do-
wolne przedłużanie dźwięków; doskonale też im odpowiadają fugi, imitacje i podobne 
kunszty, które są właściwe dla stylu madrygałowego; bardzo jest więc prawdopodobne, 
że właśnie z nich brano przykład; to jest, że ten rodzaj współbrzmień, którego kiedyś 
używano zwłaszcza na organach, wprowadzano potem stopniowo w głosach śpiewaków, 
biorąc sobie za temat jakiś motet, antyfonę albo inne podobne słowa święte i nabożne  

Zob. np. Harald Haarmann, Language in Its Cultural Embedding: Explarations in the  
Relativity of Signs and Sign Systems, Mouton de Gruyter, Berlin 1990, s. 254. 
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[i zestawiając] we właściwym dla tego wieku kontrapunkcie, który był bardzo prostacki 
i niezgrabny, jako sposób nowy, niemający przepisów ani wzorów.

Uważam za zupełnie pewne, że taki był początek tego sposobu, ponieważ stwier-
dziłem, iż w owych czasach ten rodzaj concenti nazywano właśnie słowem organum 
(DSPM, s. 26, 27, 28, 29).

Jak widać, Doni dość precyzyjnie rekonstruuje ogólną zasadę motywu-
jącą powstanie organum na podstawie chorału gregoriańskiego. Jedynie 
jego początki sytuuje zdumiewająco wcześnie: pontyfikat papieża Witaliana 
przypada bowiem na lata 657-67247, podczas gdy początki organum datuje 
się na wiek IX48. Być może Doni, który co prawda nie posługuje się nigdy 
terminem nota contra notam, jednak często przytacza elementy opisu tej 
techniki w odniesieniu właśnie do madrygału, odruchowo łączy ją właśnie 
z  organum. „Dowolne przedłużanie dźwięków, […] oraz inne kunszty” 
(DSPM, s. 26, 27) zdają się wskazywać, iż Doniemu chodzi przede wszyst-
kim o organum swobodne, w którym technika nota contra notam także jest 
obecna, albo może nawet organum melizmatyczne (w którym nota contra 
notam wszakże nie występuje)49 . 

Wielkim utrudnieniem jest dla nas fakt, iż nie możemy być pewni, jak 
właściwie dokładnie pojmuje Doni pojęcie organum (lub inaczej, pojęcie 
diafonii, które najwyraźniej – podążając za Guidonem z Arezzo – traktuje 
jako synonimiczne względem pojęcia organum: DSPM, s. 28, 29, 30, 31)50 . 
Wiadomo, że powołuje się na definicję zawartą w  tomie, który teoretyk  
opatruje zdumiewająco dokładnym odniesieniem: podaje mianowicie numer 

47 Zob. np. Ferdinand Gregorovius, History of the City of Rome in the Middle Ages,  
Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 150.

48 Por. Lloyd Ultan, Music Theory: Problems and Practices in the Middle Ages and  
Renaissance, University of Minnesota, Minneapolis 1997, s. 52.

49 Ibidem, s. 55.
50 Zdefiniowanie pojęć „diafonia” oraz „organum” na podstawie tego, co pisze Doni  

w Discorso, jest dość skomplikowane. Doni przytacza łacińską definicję organum, zaczerpniętą 
ze wspomnianego przez siebie tomu z Biblioteki Watykańskiej, brzmiącą, jak następuje: „Orga-
num, Cantus factus, et ordinatus ad rectam mensuram, videlicet, quod unus punctus sit divisus 
ab alio” (co Szweykowska tłumaczy: „Organum, śpiew opracowany i uporządkowany według 
właściwej miary, to jest by każdy punkt był od innych oddzielony”. Doni pojmuje tę definicję or-
ganum jako równoznaczną z definicją kontrapunktu diminuowanego i wprowadza dodatkową 
terminologię, zaczerpniętą z pism Bedy, proponując nazwać tak pojmowane organum pojęciem 
discantus. Nie poprzestaje jednak na tym i podaje dodatkowo definicję organum z Micrologusa, 
w którym Guido utożsamia je z diafonią. Biorąc pod uwagę cały ten łańcuch synonimicznych, 
jego zdaniem, terminów, Doni podsumowuje go jednym stwierdzeniem, iż nie można rozumieć 
go inaczej, jak tylko jako „ten styl, który splatał w głosach ludzkich arie różne” (dowodzić tego 
dodatkowo ma fakt, iż słowo „diafonia” znaczy właściwie „dysonans”). Por. DSPM, s. 28-31.
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sygnatury w Bibliotece Watykańskiej – 5120. Przypuszczalnie jednak, abs-
trahując od złożoności tego pojęcia, dla samego madrygału ma ono znacze-
nie o tyle, o ile odnosi do samej tylko idei wielogłosu. Z tego samego powodu, 
jak sądzimy, Doni nawiązuje w pewnym momencie cytowanego przez nas 
fragmentu do pojęcia motetu (bardzo luźno zresztą przezeń potraktowane-
go)51. W obydwu wypadkach kwestią zasadniczą jest jednak wielogłos, przy 
czym Doni zdaje sobie sprawę z  ogromnych różnic zachodzących między 
ową średniowieczną praktyką śpiewu kościelnego a współczesną polifonią 
świecką: 

Ale tam, gdzie Guido […] mówi […]: „Diaphonia vocum disiunctio sonat, quam nos 
Organum vocamus” [Diaphonia, którą my nazywamy organum, brzmi jako rozdzielone 
głosy], nie wydaje się, żeby można było rozumieć co innego, niż ten styl, który splatał 
w głosach ludzkich arie różne; jest to zgodne z sensem tego, co podał wymieniony wyżej 
kontrapunktysta. […]

Nie na tym polega jednak współczesny kształt concenti, bowiem diminucja w kon-
trapunktach jest rzeczą bardzo starą, tak jak i  splatanie razem kilku arii […], ale 
raczej polega on na śpiewaniu z kunsztowną muzyką tekstów prozy […], i to różnych 
słów jednocześnie; śpiewaniu z wieloma powtórzeniami, fugami i imitacjami, i w taki 
sposób, że jeśli chodzi o  stronę materialną concento, którą są dźwięki i konsonanse, 
trudno usłyszeć coś wdzięczniejszego (DSPM, s. 28, 29, 30, 31).

Istota sprawy, którą porusza w tym momencie Doni – kwestia jasności 
słowa w stosunku do brzmienia i wykonywania więcej niż jednego tekstu 
na raz – łączy się w naszym odczuciu silnie z ideą politekstowości motetu52 . 
Sama kwestia, niezmiernie istotna z perspektywy Doniego, zostanie omó-

51 Doni, jak pamiętamy, pisze o motecie jako czymś w rodzaju vox organalis, zgodnie z pier-
wotnym znaczeniem terminu motetus. (Za tę uwagę dziękuję dr hab. Agnieszce Leszczyńskiej).

52 Warto może nadmienić, że w  szesnastowiecznej włoskiej refleksji teoretycznej pojęcie 
motetu często pojawia się niejako „w towarzystwie” pojęcia madrygału, jakby były one ze sobą 
silnie kojarzone (być może jako dwa dominujące gatunki, za którymi dopiero podąża szereg 
niedoprecyzowanych formalnie „altra sorte di Cantilene”). Tak można by w  każdym razie 
wnioskować na podstawie niektórych wypowiedzi. Przykładowo Ercole Bottrigari zdaje się 
niekiedy stosować obydwa pojęcia zamiennie, a regularnie zestawia je ze sobą, zob. Ercole Bot-
trigari, Il desiderio, overo de concerti’ de varij strumenti musicali, Bolonia 1599, f.A3r, s. 20, 
24, 25, 33, 51, cyt. za: Saggi Musicali Italiani (SMI), http://www .chmtl .indiana .edu/smi/cinqu-
ecento/BOTDES_TEXT.html; Ercole Bottrigari, Il trimerone de’ fondamenti armonici, overo le  
essercitio musicale, giornata prima, Bologna MS B33, s. 23, SMI http://www .chmtl .indiana .edu/
smi/cinquecento/BOTTRIG1_MBCMB44.html; G . Zarlino, Le istitutioni harmoniche, op . cit ., 
s. 240, 261, 320, 337; http://www.chmtl.indiana.edu/smi/cinquecento/ZAR58IH3_TEXT.html, 
http://www.chmtl.indiana.edu/smi/cinquecento/ZAR58IH4_TEXT.html. 
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wiona nieco później, wchodzi bowiem w obszar madrygału, pojmowanego 
jako termin literacki. Jednak politekstowość średniowiecznego i  renesan-
sowego motetu, z czego być może Doni zdaje sobie sprawę, pełni określoną 
funkcję tworzenia sieci odniesień i  skojarzeń literacko-muzycznych, jest 
w  jakimś sensie zjawiskiem intersemiotycznym, także dlatego, że utwór 
prymarnie podporządkowany liturgii umiejscawia w kontekście świeckim53 . 
Motet funkcjonuje na pograniczu tego, co kościelne, i tego, co świeckie, dla-
tego też staje się znakomitym nośnikiem owego stylu concenti (to pojęcie 
Doni wiąże ściśle z praktyką madrygałową) z  jej pierwotnego, religijnego 
środowiska na grunt muzyki madrygałowej. 

Tak czy inaczej, podkreśla teoretyk dwie istotne konsekwencje wynika-
jące z tak zarysowanej genezy madrygału: po pierwsze, styl madrygałowy 
oparty jest na technice kontrapunktycznej, zasadniczo opozycyjnej wobec 
unisona oraz nota contra notam (ta dotycząca formy opozycyjność sytuuje 
się przede wszystkim na linii prostota versus skomplikowanie fakturalne); 
po drugie, korzenie tego stylu tkwią w muzyce kościelnej (DSPM, s. 30, 32). 
Wzbudza to pewne wątpliwości u samego autora, jako że z kolei madrygał 
w sensie literackim kojarzy się Doniemu wyłącznie z treściami świeckimi. 
Stąd poczynione przez niego zastrzeżenie: „mimo to [mimo kościelnej ge-
nezy – M.L.] odpowiada mi nazywanie go stylem madrygałowym, ponieważ 
panuje przede wszystkim w madrygałach” (DSPM, s. 32, 33). Wcześniej zaś  
Doni informuje czytelnika, że styl ten, choć zapoczątkowany w  Kościele, 
nie był nigdy przychylnie przyjmowany przez kościelne władze, dlatego nie 
rozpowszechnił się w tego rodzaju muzyce (DSPM, s. 30, 31, 32, 33).

Zdefiniowanie stylu madrygałowego poprzez opozycję wobec monodii 
i  chorodii (rozumianej jako pewien typ polifonii, opartej na unisonie lub 
nota contra notam) daje wrażenie, że podział dokonany przez Doniego jest 
nie tylko rozłączny, ale i zupełny: innymi słowy, że obejmuje wszystkie zja-
wiska fakturalne epoki, a także epok historycznych (oczywiście wyłącznie 
na gruncie muzyki europejskiej)54. By sformułować tego typu klasyfikację, 
musiał Doni uczynić kategorię stile madrigalesco niezmiernie szeroką. Jest 
to charakterystyczne nie tylko dla myśli Doniego, ale i w ogóle dla idiomu 
madrygałowego funkcjonującego w XVI stuleciu.

53 Zob . Dolores Pesce, Hearing the Motet: Essays on the Motet of the Middle Ages and 
Renaissance, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 145.

54 W innym miejscu swej pracy styl madrygałowy nazwie Doni „dawno-współczesnym sty-
lem madrygałów i motetów”, DSPM, s. 42, 43. 
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Madrygał z perspektywy poetyki

Pod względem literackim ujęcie problematyki madrygałowej wydaje się 
jeszcze bardziej skomplikowane, a  przynajmniej wieloznaczne. Refleksja 
Doniego na temat literackich (poetyckich) aspektów madrygału zawiera 
co najmniej dwa aspekty: pierwszym z nich są gatunki i  formy literackie 
(poetyckie) sytuujące się w obszarze stile madrigalesco; drugim jest ogólna 
funkcja słowa w madrygałowym concento55 . 

Gatunki i formy madrygałowe

Pod pojęciem madrygału może skrywać się mnogość gatunków i form lite-
rackich:

nazwą tą [styl madrygałowy – M.L.] od strony muzycznej obejmuje się zarówno 
sonety, canzony, jak mascherate i podobne; i może również wilanelle, chociaż bliższe są 
one prostocie tych utworów, których właściwą nazwa jest aria albo canzonetta; a także 
ballat albo canzon tanecznych, nazywanych przez Starożytnych hyporchemata (DSPM, 
s. 32, 33). 

Pod tym względem poglądy Doniego nie odbiegają zasadniczo od współ-
czesnej mu ogólnej teorii madrygału, sformułowanej przez włoskich teo-
retyków poezji. Nakierowanie przede wszystkim na kwestię genologiczną 
zdaje się zbliżać Discorso do uogólnionej formuły szesnasto- i siedemnasto-
wiecznych poetyk sformułowanych. 

Zauważmy, iż Doni nie poświęca uwagi madrygałowi jako odrębnemu 
gatunkowi poetyckiemu sensu stricto. Zaznacza wszakże, że nazwa „styl 
madrygałowy” w sensie muzycznym pochodzi od madrygału w sensie lite-
rackim. Gdzie zatem stosowne jest użycie stile madrigalesco (czy też, by 
nie wprowadzać dodatkowego zamętu terminologicznego, madrygałowego 
concento)? Doni wylicza gatunki poetyckie, które w  większości wprawiają 
czytelnika w  zakłopotanie: sonet, canzona, vinata, mascherata (personata 
cantio), serenata, mattinata, canto carnascialesco, caccia, battaglia (utwo-
ry przedstawiające polowanie, bitwę) – „w sumie wszędzie, gdzie nie razi, 
że concento jest głośne i dziwaczne” (DSPM, s. 77). Okazuje się jednak, że 
pod względem doboru tematu Doni przyzwala na znacznie większą swobo-
dę niż ogół współczesnych mu teoretyków, mimo iż poza tym narzeka na  

55 Pojęcia tego będziemy używali w celu oznaczenia stylu madrygałowego w jego sensie ty-
powo muzycznym (technicznym), przedstawionym w rozdziale powyżej. Tak zdaje się rozumieć 
pojecie concenta sam Doni, który zresztą często się nim posługuje. 
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nieumiejętność kompozytorów w zakresie rozpoznawania właściwego tema-
tu dla madrygału. I tak, teoretyk włącza w obszar stile madrigalesco także 

śpiew chóru, czy to zwycięski, zaślubinowy, żałobny czy inny, byle zawierał jakieś 
wykrzyknienia, jak (by dać przykład łaciński) Io Triumphe Io Paean; O Hymenaee… 
i podobne. A przy tematach sakralnych mógłby to być jakiś hymn lub lauda na cześć 
świętego, w którym na wzór hymnów kościelnych i psalmów dodawałoby się małe za-
kończenie na cześć Trójcy Przenajświętszej […] (DSPM, s. 72, 73).

Kilka rzeczy wydaje się tu zastanawiających. Po pierwsze dla Doniego 
istotnym wyznacznikiem (możemy go chyba nazwać formalno-stylistycz-
nym) stylu madrygałowego jest obecność w  nim eksklamacji. Doni wcale 
nie eksponuje tak dowartościowywanej w  madrygale tematyki miłosno-
-pastoralnej, którą uznaliśmy poprzednio za istotny, wręcz konstytutywny 
element gatunku. Jeśli jednak dobrze się zastanowić, wszystkie podane 
przez teoretyka przykłady kręgów tematycznych madrygału na ogół przy-
stają do tych powszechnie przyjętych: zwycięstwo mieści się w  obszarze 
tematycznym batalistyki (o pokrewieństwie tematyki miłosnej i wojennej 
w madrygale pouczają nas wszak Madrigale guerrieri ed amorosi Claudia 
Monteverdiego, z  pewnością dobrze znane Doniemu); zaślubiny dotyczą 
gatunków epitalamijnych, których Doni wprawdzie nie zamieszcza we-
wnątrz stile madrigalesco, ale które należą do repertuaru liryki miłosnej 
(wprawdzie w nieco „niemadrygałowym” sensie miłości); tematyka żałobna 
zaś w sposób naturalny przynależy do madrygału (dość przywołać tradycję 
lamentu – a  jak wiadomo Lamento dArianna jest jedynym – obok Favola 
d’Orfeo – przywoływanym w Discorso utworem Monteverdiego; i to przywo-
ływanym po wielokroć – np. DSPM, s. 114, 115, 124, 125).

Znacznie bardziej konfundujący wydaje się fakt, iż Doni, omawiając za-
gadnienie gatunków madrygałowych, uporczywie odwołuje się do greckiej 
tradycji poetyckiej: między innymi przywołuje na pamięć tradycję dytyram-
biczną (zresztą cytowane powyżej esklamacje, notabene pisane dziwaczną 
mieszaniną greki i łaciny, także wywodzą się z dytyrambu). Obserwujemy 
zatem następującą relację między madrygałowym concento a stile madriga-
lesco: o ile ten pierwszy jest całkowicie nowożytny (Doni podkreślał wszak, 
że nie znali tego typu współbrzmienia starożytni), o  tyle ten drugi zako-
rzeniony jest w  greckim antyku. Być może to wyznacza w  jakimś sensie 
„pierwotność” madrygału poetyckiego względem madrygału muzycznego. 

Odrębną kwestią, jaką porusza Doni w cytowanym fragmencie, jest za-
gadnienie madrigale spirituale (choć teoretyk nie posługuje się tą nazwą), 
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wzorowanych na „hymnach kościelnych i psalmach”. Być może ponownie 
inspiracją był w tym wypadku dla Doniego zbiór Monteverdiego Madrigali  
spirituali a  quattro voci (z okresu kremońskiego, 1583) – ostatecznie  
w Discorso zreasumował on swoją wiedzę na temat stanu twórczości ma-
drygałowej. Madrygały Monteverdiego mają wszakże wszystkie literacką 
postać sonetu56, tymczasem postulat nawiązania do liturgicznej – antyfo-
nalnej czy responsorialnej – formuły hymnu i psalmu, wraz z propozycją 
dodania małej doksologii, wyraźnie wskazuje, iż Doni nie do końca uchwycił 
naturalną skłonność madrygału ku poesis artificiosa (choć niektóre inne 
jego wypowiedzi świadczą, że teoretyk jednak ową skłonność rozumiał57) . 
Być może słowa Doniego wskazują na jakieś kontrreformacyjne jego upodo-
bania, o których skądinąd nic nie wiemy. James Haar wskazuje bowiem, że 
tendencja do zmieniania faktury madrigale spirituale zrodziła się właśnie 
na fali kontrreformacji; choć madrygał ten nigdy nie wykształcił odrębnego 
języka muzycznego i – poza zawartością treściową – zachował właściwą so-
bie konwencję i poetykę58 . 

Styl madrygałowy jest ponadto stosowny w wypadku niektórych kan-
con, np . dialogowanych59. Sonety przynależą raczej do stile madrigalesco 
niż do gatunków monodycznych (monodia pasuje zaś do oktawy, czyli strofy 
właściwej poematowi heroicznemu)60 .

Nie zagłębiając się w zagadnienia budowy i właściwości madrygału po-
etyckiego, Doni zwraca zatem uwagę przede wszystkim na jedną jego cechę, 
którą zdaje się uważać za kluczową (podobnie jak czynili to współcześni 
teoretycy)61: na dominującą w  nim tematykę; wszakże poszerza możliwy 
repertuar tekstów madrygałowych o problematykę żartobliwą, myśliwską, 

56 Zob . Paolo Fabbri, Monteverdi, przeł. na ang. Tim Carter, Cambridge 2006, s. 12. 
57 Na przykład, gdy mówi: „kunsztowność madrygałową doceniają tylko doświadczeni” 

(DSPM, s. 40, 43). 
58 J. Haar, Italian Music in the Counter-Reformation, [w:] idem, Essays on Italian Poetry…, 

op . cit ., s. 124. 
59 Do kancon pasuje jednak raczej nota contra notam, jak u Andrei Gabrielego (głosy śpie-

wają razem, ale w różnym ruchu i różną arię; ewentualnie w każdej stanzy następuje zmiana 
melodii) .

60 Na temat związków sonetu i madrygału zob. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn  
i Giambattista Marino . Dialog poetów europejskiego baroku, Wydawnictwo Wydziału Polonis- 
tyki UW, Warszawa 2000, s. 395-396; Lucylla Pszczołowska, Sonet od renesansu do Młodej 
Polski, [w:] Lucylla Pszczołowska i Dorota Urbańska (red.), Słowiańska metryka porównawcza, 
t. V: Sonet, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1993, s. 20. 

61 Np . Trissino, Torquato Tasso, Sperone Speroni, Girolamo Parabosco . Zob . A . No-
wicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie…, op . cit ., s. 36, przypis 31, s. 33, przypis 20, s. 37;  
A . Einstein, The Italian Madrigal, op . cit ., s . 184; G . Trissino, Poetyka, op . cit ., s. 159, 201.
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wojenną – nie tylko erotyczną, pastoralną i  biesiadną („un Giuoco; una 
Battaglia; una Caccia”, DSPM, s. 75, 76). Stąd też dopuszcza możliwość 
opracowywania w stile madrigalesco także innych form poetyckich, które 
spełniają to właśnie, jego zdaniem najistotniejsze – tematyczne – kryterium. 
Za główne wyznaczniki madrygału poetyckiego uznaje Doni w pierwszej ko-
lejności: małą liczbę wersów, tematykę obyczajową i pogodną, styl średni 
i nacechowany łagodnością oraz spokojem, sympotyczny charakter (DSPM, 
s. 66, 67); pod względem obsady zaś zwraca uwagę na solowość (w opozycji 
do kancony, która jest chóralna). Ten ostatni wymóg także łączy się z kwe-
stiami stricte literackimi, pochodzi bowiem od typu podmiotu lirycznego, 
mówiącego w  madrygale: Doni argumentuje, że rzadko jest on zbiorowy, 
a dziś zwrócilibyśmy raczej uwagę na jego liryczność i osobisty, emocjonalny 
ton wypowiedzi w tekstach o charakterze madrygałowym. 

Koncepcja „prima le parole, dopo la musica” w ujęciu Doniego

Koncepcja prymatu słowa nad muzyką, tak ważna dla teoretyków seconda 
pratica62, znajduje swoje odzwierciedlenie także w Discorso Doniego . Autor 
wyraża w tej kwestii w szczególnie zasadniczy sposób sformułowane poglą-
dy, które staną się podstawą dla ogólnej krytyki concento madrygałowego:

Jednak w zakresie tego, co daje formę i  jakby duszę muzyce, istnieją tu bardzo 
poważne błędy: ponieważ wypowiada się kilka rzeczy jednocześnie, uwaga słuchacza 
się rozprasza i wiele [treści] jej umyka; owe powtórzenia są zbyt prostackie i sztuczne; 
i wreszcie deformuje się słowa, kaleczy dobrą wymowę i bardzo znacznie zmienia i myli 
liczbę sylab (DSPM, s. 30, 31). 

Doni na przestrzeni całego Discorso będzie po wielekroć krytykował po 
pierwsze zbędne powtórzenia, nieusprawiedliwione konstrukcją tekstu i za-
leceniami poety; po drugie zaś nieodłączną dla polifonii zasadę synchronicz-
nego prowadzenia różnych partii tekstu w różnych głosach. Przywołajmy 
paralelną wobec poglądów Doniego opinię czołowego teoretyka Camerata 
Fiorentina, Giovanniego de’Bardi, aby wykazać, jak dalece zbieżne były for-
mułowane przez nich tezy:

Tę małą ilością pożywienia, jaką damy muzyce, będzie na razie staranie, by nie 
niszczyć wersu [wszystkie podkreśl. – M.L.], nie naśladując muzyków naszych dni, 

62 Zob . np . Mauro Calcagno, „Imitar col canto chi parla”: Monteverdi and the Creation of 
a Language for the Musical Theatre, „Journal of the American Musicological Society” 2002,  
nr 3, s. 383-431.
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którzy byle realizować swoje pomysły, nie troszczą się o to, że wers psują i rozrywają 
na części, ani nie dbają, by słowa były zrozumiałe . Bowiem gdy sopran na przykład 
śpiewa ‘Voi che ascoltate in rime’, bas jednocześnie wymawia słowa inne i w ten sposób 
mieszają się dwie różne treści, co nie jest niczym innym, jak pastwieniem się i uśmier-
caniem zaniedbanej muzyki .

[…]
Będzie to bowiem dla ciebie rzeczą jasną, że tak jak duch jest szlachetniejszy od 

ciała, podobnie słowa są szlachetniejsze od kontrapunktu; i  tak jak ciało winno być 
kierowane przez duszę, tak i kontrapunkt winien być rządzony przez słowa63 .

Oprócz podobieństwa zarzutów uwagę przykuwa charakterystyczna 
metafora, którą posługują się obydwaj teoretycy, a która słowa opisuje jako 
duszę muzyki. Zapewne za tym właśnie przeświadczeniem podąża Doni, 
który głos ludzki nazywa najpiękniejszym instrumentem muzycznym 
(DSPM, s. 42, 43). Można by się zastanawiać, czy podobna opinia nie jest 
skutkiem szczególnej preferencji teoretyka dla kultury i estetyki antycznej, 
zwłaszcza greckiej. Doni, podobnie zresztą jak wielu innych teoretyków 
współczesnych, powołuje się na Platońską definicję muzyki, opisaną przez 
filozofa w Państwie i powtórzoną w Prawach, mówiącą o tym, iż na muzykę 
składają się słowa, harmonia i rytm64:

Bezsprzecznie wielką niedoskonałością i nadużyciem jest w dzisiejszych utworach 
tak małe liczenie się ze słowem i sposobem wyrażania ich sensu; w Melodii (mam tu 
na myśli Melodię doskonałą) rola ich natomiast jest nadrzędna i  im podlegają Har-
monia i Rytm, i Sinfonia; tak twierdzą wszyscy dobrzy Autorzy, a zwłaszcza Platon  
w III księdze De Republica. Trzeba zatem rozróżnić te cztery rzeczy, by prawidłowo 
o nich sądzić, a nawet podzielić rzecz pierwszą i główną na dwie, to jest na sam sens 
słów (który można też nazwać myślą, przez Latynów określaną: sententia, a przez Gre-
ków: dianoia) i na zdanie albo wypowiedzenie, lexis (DSPM, s. 46, 47).

W  innym miejscu Doni przeformułuje ową myśl, pisząc, iż poezja jest 
jedną z głównych części muzyki (DSPM, s. 50, 51). Zauważmy, że w cytowa-
nych wyżej słowach Doniego odnajdujemy rozwiązanie zagadki kryjącej się 
w tytule jego traktatu: melodia doskonała to taka, w której słowa znajdują 

63 Giovanni de Bardi, Discorso sopra la musica antica, e’l cantar bene, 242,3-243,1, przeł. 
Anna Szweykowska, [w:] Zygmunt M . Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją, t . 1: Floren-
cja, Musica Iagellonica, Kraków 1992, s. 177-178.

64 Platon, Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg Praw, przeł. i oprac. Władysław Witwicki, 
Warszawa 1958, t. 1, 398d, s. 155; idem, Prawa, przeł. i oprac. Maria Maykowska, Warszawa 
1960, 656c, s. 57. Definicja ta pojawia się w większości poetyk renesansowych, powołują się na 
nią również G. de Bardi (Discorso, op . cit ., 233,4, s. 171) oraz Claudio Monteverdi. 
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się na właściwym miejscu, jakie w strukturze swej definicji opisującej mu-
zykę przeznaczył im Platon: to znaczy na nadrzędnym miejscu. Znacznie 
bardziej interesujące wydaje się wszakże, że Doni, odróżniając się tym od 
współczesnych sobie teoretyków, przekształca ową definicję, wprowadzając 
w  nią czwarty, dodatkowy element: sinfonię, która na pozór jest synoni-
miczna wobec harmonii (a w rzeczywistości chyba lepiej odpowiada pojęciu 
concenta – DSPM, s. 22, 23). W semantycznym rozróżnieniu poczynionym 
między dianoia (sententia) a lexis ujawnia się swoisty formalizm Doniego, 
który będziemy mieli zresztą okazję jeszcze obserwować. Rozumowanie teo-
retyka przebiega w sposób w jakimś sensie platoński: jeśli lexis jest zaledwie 
uzewnętrznieniem się (znakiem; un segno – jak mówi Doni, DSPM, s. 46, 
47) myśli, to samo brzmienie muzyczne, jako element naddany nad owym 
znakiem, jest już tylko bezużyteczną ozdobą – odzwierciedleniem odzwier-
ciedlenia . 

Wielką wagę przywiązuje Doni do spójności tekstu także na płaszczyź-
nie linearnej. Zamysł swój ilustruje ponownie obrazową metaforą:

I widać wyraźnie, że ci pierwsi, którzy taki styl wprowadzili, […] sądzili, iż mowę 
w  melodiach można dostosowywać jak kamienie w  murze, byle uzyskać gładką po-
wierzchnię i dodać odpowiednie ozdoby. Natomiast moim zdaniem słowa w muzyce od-
powiadają dużo bardziej tym małym kamyczkom różnych kolorów, które wprawna ręka 
odpowiednio łączy w cenną mozaikę. Stąd wykończony obraz jest odpowiednikiem do-
skonałej melodii, barwy i koloryt odpowiadają interwałom harmonicznym i melosowi, 
rysunek – rytmowi, a połączenie owych kawałeczków – powiązaniu sylab i znaczących 
słów (DSPM, s. 52, 53, 54, 55).

Podobieństwo sztuki muzycznej i  plastycznej nie jest oczywiście ory-
ginalnym wymysłem Doniego, jednak w  jego wypadku zestawienie owo 
podporządkowane zostało ściśle funkcji właściwego naświetlenia kwestii 
naturalnego rytmu słowa i jego miejsca w zestawieniu z rytmem właściwym 
muzyce. Doni zarzuca kompozytorom, że przez stosowanie nazbyt długich 
wartości nutowych zatracają naturalną rytmikę słów – arię brzmienia . To 
zaś jest dla niego jednym z przedmiotów krytyki stylu madrygałowego.

Madrygał wobec problemów polifonii

a) Krytyka polifonii renesansowej. Błędy stylu madrygałowego

Poza kryterium tematycznym tekstu madrygałowego nie mniej istotnym 
w oczach Doniego wyznacznikiem gatunku jest faktura polifoniczna. Stąd 



Małgorzata Lisecka28

silnie wiąże Doni z ideą madrygału pojęcie concenta (rozumianego po prostu 
jako współbrzmienie). Monodię akompaniowaną, której zresztą poświęca 
sporo uwagi, uważa teoretyk za przeciwieństwo muzyki madrygałowej, tłu-
maczy zatem zanikającą popularność tego typu muzyki nieatrakcyjnością 
samej polifonii, która zaciemnia i zniekształca znaczenia słów. Ponadto – 
argumentuje Doni – trudno jest obecnie znaleźć dla niej dość wykształcone-
go odbiorcę muzycznego, monodia jest po prostu mniej wymagająca i łatwiej 
znajduje oddźwięk wśród słuchaczy (DSPM, s. 40, 41, 42, 43).

Doni bezsprzecznie identyfikuje madrygał z techniką polifoniczną, a to 
oznacza, że zasadnicza opozycja między monodią akompaniowaną a madry-
gałem wyraża się dla niego w szeroko wówczas dyskutowanym konflikcie 
między prymatem słowa lub brzmienia (concetto e concento) w dziele mu-
zycznym:

Concento madrygałów jest bardziej pełne, dźwięczniejsze i słodsze, ponieważ gło-
sów jest więcej, konsonanse bardziej rozmaite i aria przyjemniejsza; [a także] dzięki 
kunsztowności fug itp. Ale ci, co opowiadają się za monodią, mówią, że doskonałość 
muzyki polega na pięknym i pełnym gracji śpiewaniu i na tym, by przekazać wszystkie 
myśli poety, nie gubiąc ani słowa, a nie na pełni i słodyczy concento, które niewątpliwie 
można uczynić dźwięczniejszym, używając instrumentów, na przykład pifferi, a nie gło-
sów ludzkich. Przyjmując zaś, że co do słodyczy monodie pozostawałyby w tyle, nie jest 
to (powiadają) tak ważne, by nie była dużo ważniejsza i istotniejsza pełna zrozumiałość 
słów, bowiem celem muzyki nie jest przyjemność, ale poruszanie uczuć (DSPM, s. 42, 
43, 44, 45). 

W madrygałach jednak, ze względu na małą obsadę (Doni kilkakrotnie 
akcentuje tę cechę gatunku madrygałowego), wada ta wydaje się mniej ra-
żąca niż w motetach kościelnych, (DSPM, s. 47, 48, 49). Dobór odpowiednie-
go tekstu staje się dla Doniego tym istotniejszy, że wiąże się z możliwością 
jej zniwelowania: 

Nie jest możliwe zrozumienie wszystkiego w  concenti na więcej niż jeden glos, 
zwłaszcza jeśli będą to teksty o treściach wzniosłych, zwrotach wyszukanych, a budo-
wie złożonej i wieloczłonowej, takie jak na przykład ody Pindara i w wielu wypadkach 
poematy heroiczne. Nie zdarza się to tak często w śpiewanych poezjach volgari, które 
zawierają na ogół myśli proste i jasne, zwykle na temat miłości, a zdanie zwięzłe, ujęte 
w krótkie wersy (DSPM, s. 48, 49).

b) Propozycje reformy stylu madrygałowego

Wadą tego współczesnego typu concento jest bowiem tendencja do znie-
kształcania tego, co stanowi, zdaniem Doniego, istotny składnik muzyki: 
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tekstu poetyckiego (DSPM, s. 30, 31, 50, 51). Doni znajduje jednak szereg 
rozwiązań tego istotnego problemu: proponuje reformę stylu madrygałowe-
go. Polegałaby ona między innymi na przeniesieniu większej części skom-
plikowanych linii głosów wokalnych do towarzyszenia instrumentalnego 
(DSPM, s. 44, 45). Powinno się także dobierać właściwe pod względem 
formalnym teksty poetyckie (o czym była już mowa), a  liczbę powtórzeń 
poszczególnych słów ograniczyć do trzech i  w ogóle stosować z  umiarem 
(DSPM, s. 66, 67). Powtórzenia, jak pisze Doni, są najczęściej zbędne i służą 
kompozytorowi do chełpienia się swoim kunsztem (aczkolwiek teoretyk nie 
pomija kluczowej funkcji, jaką odgrywają w  technice imitowania, DSPM, 
s. 58, 59, 60). Wydaje się znaczące, że Doni usprawiedliwia powtórzenia 
w sytuacji, gdy decyzje o ich wprowadzeniu podjął poeta (DSPM, s. 58, 59). 

Szeroko wylicza Doni błędy kontrapunktystów, które czynią współczes- 
ny styl madrygałowy wadliwym i trudnym w odbiorze. Należy do nich wy-
bór tekstu niemetrycznego, nienadającego się do opracowania muzycznego. 
Muzycy – pisze Doni – często dodają tekst dopiero po skomponowaniu mu-
zyki, zniekształcając naturalną arię65 słów. 

Oddzielnie potraktowana została w Discorso kwestia rytmu: krytykuje 
Doni nazbyt długie nuty w ogólności, a ponadto zestawianie nut długich 
obok bardzo krótkich. Jest także przeciwnikiem wprowadzania nadmiaru 
rytmów tanecznych do madrygału, przez co utwory te stają się mało „ario-
zyjne” (arioso). Zwraca ponadto uwagę, iż francuskie madrygały są w ogóle 
lepiej opracowane pod względem rytmicznym (czyżby nawiązywał do fran-
cuskiego vers mesuré?), włoskie zaś – melodycznym: jako przykład podaje 
twórczość Gesualda (DSPM, s. 56, 57, 58, 59). 

Wśród pozostałych niedoskonałości stylu madrygałowego obserwuje 
Doni niezgrabny postęp („procedere”) i nadmiernie szeroko rozpięty zasięg 
poszczególny głosów, ich krzyżowanie się; chromatyzowanie (a zatem wy-
chodzenie poza toni); tendencję do przesadnego imitowania słów, a  także 
efektów w stylu echa, pauz, passaggi; zbyt miękkie portamento oraz wielo-
tekstowość (DSPM, s. 60, 61, 62, 63, 64, 65). 

Typologia madrygałów w ujęciu Doniego

W  Discorso sopra la perfettione delle Melodie proponuje Doni własną ty-
pologię tekstów madrygałowych, zgodnie z  tradycją ówczesnej poetyki 

65 Pojęcie arii wprowadza Doni w Discorso della Ritmopeia de’ versi latini e della Melodia 
de’ Cori tragichi (opublikowanym w Rzymie w 1640 roku) jako połączenie łacińskiego modos  
gr melos) i numerus – melodii i rytmu. Zob. A. Szweykowska, przypis 11 do: G.B. Doni, Trattato 
della musica scenica, [w:] Giovanni Battista Doni o muzyce jemu współczesnej, op . cit ., s. 123.
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– trójdzielną, dzieląc je na narracyjne, przedstawieniowe (naśladowcze) 
oraz mieszane (DSPM, s. 66, 67, 68, 69). Sporządzone poniżej zestawienie 
obrazuje sposób rozumienia przez Doniego tych trzech typów oraz zawiera 
klasyfikację tekstów, jaką przeprowadził dla tego podziału sam teoretyk. 
Należy podkreślić, że uwagi analityczne Doniego dotyczą w większej czę-
ści strony literackiej, nie muzycznej utworów: madrygały narracyjne to te,  
„w których poeta zawsze mówi od siebie” (DSPM, s. 66, 67), przedstawie-
niowe (naśladowcze) – „gdzie się wprowadza innych, by mówili od początku 
do końca” (DSPM, s. 68, 69), zaś mieszane – „gdzie to mówi sam poeta, to 
wprowadza inne mówiące osoby” (DSPM, s. 68, 69). 

Wydaje się istotne, że podstawa klasyfikacji madrygału przyjęta przez 
Doniego jest właśnie typowo literacka, a nie muzyczna. Distinctivum stano-
wi tu kryterium podmiotu lirycznego. W tak zwanym madrygale naśladow-
czym (madrigale narrativo) występuje jeden podmiot mówiący (jest nim, 
jak pisze Doni, poeta), a narracji nie powinno się dzielić między poszcze-
gólne głosy. Madrygał przedstawieniowy lub naśladowczy (madrigale rap-
presentativo o imitativo) pozostaje w całości lub po części udramatyzowany, 
zaś poeta powierza jakiejś postaci partię podmiotu mówiącego lub może też 
rolę swoiście przez teoretyka rozumianego „adresata wewnątrztekstowe-
go”. Zaś w madrygale mieszanym (madrigale misto) znajduje zastosowanie 
jeden i drugi zabieg, gdy następuje „przemieszanie albo połączenie różnych 
treści” (DSPM, s. 70, 71). 

W  dalszej części tekstu podejmiemy próbę przeanalizowania wybra-
nych problemów związanych z gatunkiem madrygałowym na przykładzie 
zaczerpniętym z  literatury sugerowanej przez Doniego, a  odnoszącej się 
do typu madrigale rappresentativo. Chodzi tu o bardzo w czasach Doniego 
popularny madrygał Ardo si, ma non t’amo . 

Madrygał i jego riposta w świetle koncepcji madrygału 
przedstawieniowego (madrigale rappresentativo)  
Giovanniego Battisty Doniego

Risposta Ardi, e gela à tua voglia: historia poematu oraz jego miejsce 
w Discorso sopra la perfettione delle melodie Doniego

Jako jeden z przykładów na występowanie madrygału przedstawieniowego 
(naśladowczego) pojawia się w traktacie Doniego utwór Ardi, e gela à tua 
voglia. Doni przywołuje ten tekst obok poemaciku Giovambattisty Marina,  
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opowiadającego o  Marii Magdalenie namaszczającej stopy Chrystusa 
(DSPM, s. 69). Przypomnijmy, że w przypadku madrygałów narracyjnych 
i przedstawieniowych Doni zasadniczo przeciwstawił się temu, co w gruncie 
rzeczy jest jedną z najbardziej wyrazistych cech konstrukcyjnych włoskiej 
polifonii, to jest nakładaniu się różnych partii tekstu przy jednoczesnym 
prowadzeniu kilku partii głosowych:

W obu pierwszych [typach madrygału – M.L.] nie sądzę, by było bardzo właściwe 
łączenie kilku głosów, które by śpiewały różne odcinki jednocześnie, gdy narracja musi 
pochodzić od jednej osoby, a ponieważ jest jedna, nie wydaje się słuszne, by ją dzielić, 
albo ściśle mówiąc – powtarzać, zamiast prowadzić w sposób ciągły. I doprawdy nie-
zgrabnie by to wypadło, gdyby podczas gdy jeden posłaniec opowiada mi na przykład 
początek jakiejś bójki, włączał się inny i opowiadał [jednocześnie] jej wynik. Nie jest 
natomiast niewłaściwe, choć poeta jest jeden, by śpiewacy śpiewali wszyscy razem, 
albo śpiewał więcej niż jeden głos, ani – pozwalając odpocząć poszczególnym partiom 
głosowym, jak to się stosuje – by jeden głos zaczynał, a  inny ciągnął dalej śpiewaną 
opowieść; bowiem przy jednym i drugim sposobie musimy sobie wyobrazić, że to jedna 
osoba mówi śpiewając. W pierwszym podanym wypadku tak nie jest, gdyż słyszymy 
jednocześnie nie tylko różnych śpiewaków, ale też różne treści (DSPM, s. 69, 71).

Problem z  madrygałem Ardi, e gela à tua voglia rysuje się już przy 
analizie jego tekstu. Doni bowiem wyraźnie podkreśla, że w madrygałach 
przedstawieniowych, do których zalicza się ten wspomniany, „wprowadza 
się innych, by mówili od początku do końca” (DSPM, s. 68-69). Ardi, e gela 
à tua voglia charakteryzuje natomiast teoretyk dodatkowo:

Tego typu są także niektóre małe dialogi, tak krótkie, że nie przekraczają granic 
tego rodzaju poezji; także na przykład madrygał Tassa:

Ardi e gela a tua voglia (DSPM, s. 69).

Problem polega jednak na tym, że w siedmiowersowym tekście madryga-
łu nie odnajdziemy jakiegokolwiek poetyckiego zabiegu udramatyzowania, 
nie wspominając już o tym, że – wbrew temu, co pisze Doni – nie ma on wca-
le formy dialogu. Z wypowiedzi teoretyka można bowiem jasno wnioskować, 
że Ardi, e gela à tua voglia jest po prostu formą dramatyczną, a  jedynie 
miniaturowość utworu pozwala wliczać go w poczet lirycznego gatunku ma-
drygałowego. Tymczasem tekst utworu przedstawia się następująco:

Ardi, e gela à tua uoglia 
Perfido, & impudico, 
Or amante, or nemico; 
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Che d‘inconstante ingegno 
Poco l‘amor io stimo, & men lo sdegno: 
E se’l tuo amor fù uano, 
Van fia lo sdegno del tuo cor insano66 .

Nawet bardzo powierzchowna analiza sensu tekstu nie pozwala doszu-
kiwać się w madrygale dwóch postaci mówiących, a tym bardziej dialogują-
cych. A choć odwoływanie się do kształtu interpunkcji w przypadku tekstów 
poezji dawnej zawsze stanowi argument niepewny i kontrowersyjny, w tym 
wypadu za dość wiarygodne można uznać przynajmniej to, że madrygał sta-
nowi w zasadzie jedną spójną wypowiedź, niedającą się rozdzielić na dwie 
dialogiczne partie mówiące. Przede wszystkim zaprzecza temu jednak pry-
marny sens tekstu .

Być może odpowiedzi na zarysowaną powyżej wątpliwość można szukać 
w okoliczności, iż Doni wspomina o utworze Torquata Tassa, który powstał 
w  nawiązaniu do popularnego tekstu Giovanniego Battisty Guariniego67 . 
Niezależnie od tego, okoliczności powstania madrygału bywały jednak re-
jestrowane i komentowane w edycjach ukazujących się w kolejnych stule-
ciach, czego jawny dowód stanowi czwarty tom Opere di Torquato Tasso 
colle controversie sulla Gerusalemme poste in migliore ordine…, wydany 
przez niejakiego Niccolò Capurra w Pizie w 1821 roku. W komentarzu edy-
torskim (avvertenze del editore) Capurro czyni na temat interesującego nas 
madrygału następującą wzmiankę: 

Napisane pod wpływem nieporozumienia z Księżniczką; nieporozumienia, które 
prędko zostało zażegnane i minęło, jak to się zdarza pomiędzy kochankami68 .

66 Cyt. za: George C. Schuetze, wstęp do: idem (red .), Settings of „Ardo sì”, and its Relating 
Texts, A-R Editions, Inc., Middleton 1990, s. IX. Przekład polski (M.L.): „Kochaj lub nie, według 
twego uznania / przewrotny i zdradliwy / to kochanku, to znów wrogu, / gdyż niewiele dbam / 
o twą miłość, mniej jeszcze – o wzgardę, / a skoro miłość okazała się tak płocha, / niech płocha 
będzie też wzgarda twego szalonego serca”.

67 Zob . Alessandra Chiarelli (red .), Orazio Vecchi, musica e cultura tra Modena e gli Estensi: 
mostra, Biblioteca Estense universitaria, 28 settembre 2005-15 marzo 2006: catalogo, Modena 
2007, s. 18, cyt. za: „Il Theatro dell’udito Orazio Vecchi 1605/2005. IV Centenario dela morte, 
28 IX 2005 – 31 I 2006”, http://www.cedoc.mo.it/estense/info/expo/beu-mo-2005_orazio-vecchi.
pdf [dostęp: 22 kwietnia 2010]. 

68 Cyt . za: Opere di Torquato Tasso colle Controversie sulla Gerusalemme poste in migliore 
ordine […], Niccolò Capurro, Pisa 1821, s. 298. Przekład polski – M.L. Być może ową „Księż-
niczką” (Duchessa) miałaby być któraś z sióstr księcia Ferrary, Ercolego d’Este, Lukrecja bądź 
Eleonora. Tasso bowiem pisywał dla nich wiersze, przebywając w latach 1565-1575 na dworze 
kardynała Luigiego d’Este w Ferrarze. 
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Słowa te wskazują, iż edytorzy Tassa usiłowali nawet doszukiwać się 
konkretnych, wynikających z biografii pobudek napisania przez poetę teks- 
tu . Tymczasem jednak twórca Gerusalemme liberata odwoływał się do in-
nego madrygału, o tytule Ardo sì, ma non t’amo, którego autorem, jak już 
wspomniano, był Guarini. Nadzwyczajna popularność tego ostatniego utwo-
ru zaowocowała licznymi jego muzycznymi opracowaniami, powstającymi 
na przestrzeni lat 1583-167869. W księgach madrygałowych tekst zawsze lub 
prawie zawsze zestawiany był ze swoją rispostą (co wydaje się szczególnie 
istotne wobec rozpatrywanego tu problemu), a niekiedy także w połączeniu 
ze swymi licznie powstającymi wariantami i opracowaniami (np. Arsi et alsi 
à mia voglia czy Ardesti in finto loco, ten ostatni tekst również najprawdo-
podobniej autorstwa Tassa) . George C . Schuetze wylicza nazwiska kompo-
zytorów, którzy pokusili się o muzyczną interpretację poematu. Byli wśród 
nich Orazio Vecchi, Philippe de Monte, Jacob Regnart, Orlando di Lasso, 
Ruggiero Giovanelli, Claudio Monteverdi, Hans Leo Hassler (autor muzyki 
do włoskiej i niemieckiej wersji utworu), Giulio Eremita, Adriano Banchieri, 
Johann Grabbe, Carlo Milanuzzi, Alessandro Grandi, Giovanni Maria Bo-
noncini, Antonio Dueto oraz wielu twórców minorum gentium70 . 

Doni, wspominając o Ardi, e gela à tua voglia, miał zatem szerokie pole 
możliwości odnoszenia się do rozmaitych tekstów muzycznych i stawia to 
niewątpliwie badacza w trudnej sytuacji. Nie wiemy, czy teoretyk miał na 
myśli jeden, konkretny muzyczny wariant madrygału, a jeśli tak – to który; 
bardzo prawdopodobne jest z kolei, że spośród wymienionych w edycji Schue- 
tzego opracowań znanych mu było przynajmniej kilka. Naszym zadaniem 
będzie między innymi wyłonienie tych opracowań, których znajomość przez 
Doniego wydaje się w świetle całej jego biografii i jego muzycznych koneksji 
najbardziej wiarygodna . 

Spróbujmy jednak zmierzyć się najpierw z pierwszym z postawionych 
problemów: mianowicie z ową niewyjaśnioną dotąd „dialogicznością” teks- 
tu. Wydaje się zupełnie naturalne, że – skoro Doni dopatruje się w omawia-
nym madrygale kształtu dialogicznego, którego ewidentnie doszukać się 
w strukturze tekstu nie sposób – musi mieć na myśli poemat wraz z utwo-
rem, w kontekście którego powstawał, zwłaszcza, jeśli wiemy skądinąd, że 
nie występował on zazwyczaj samodzielnie, ale jako risposta, nieodłącznie 
zespolona z madrygałem Guariniego. Doni zatem odnosiłby się nie do jed-
nego, ale do dwóch łącznie funkcjonujących tekstów, sygnując je wszakże 

69 Zob . G .C . Schuetze (red .), Settings of „Ardo sì”, op . cit .
70 Zob . Ibidem, s. IX-XXXVII.
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tytułem drugiego z nich – być może dlatego, że risposta, jako tekst niejako 
„naddany” nad pierwotnym monologiem, jest dopiero tym właściwym czyn-
nikiem, który konkretyzuje rozmowę między kochankami, o  jaką chodzi 
Doniemu. Wypada zatem przytoczyć także tekst Guariniego, do którego 
odnosi się risposta: 

Ardo sì, ma non t’amo 
Perfida, e dispietata, 
Indegnamente amata 
Da sì leale amante: 
Più non sarà, che del mio duol ti vante, 
Ch’i hò già sano il core: 
E s’ardo, ardo di sdegno e non d’Amore71 .

Teksty wyraźnie dialogują ze sobą, co znajduje między innymi odzwier-
ciedlenie w zastosowaniu przez Tassa w pewnym sensie „lustrzanej” meta-
foryki oraz analogicznego schematu konstrukcji wiersza:

Ardo sì, ma non t’amo
Perfida, e dispietata,
Indegnamente amata
Da sì leale amante:
Più non sarà, che del mio duol ti vante,
Ch’i hò già sano il core:
E s’ardo, ardo di sdegno e non d’Amore.

Ardi, e gela à tua uoglia
Perfido, & impudico,
Or amante, or nemico;
Che d’inconstante ingegno
Poco l’amor io stimo, & men lo sdegno:
E se’l tuo amor fù uano,
Van fia lo sdegno del tuo cor insano.

Obydwa wiersze są siedmiowersowe, przy czym między ich poszczegól-
nym partiami zarysowują się paralelizmy: przykładowo obydwa pierwsze 
wersy stanowią niejako bezpośrednią wymianę replik (nieco podobnie jest 
w przypadku obydwu wersów piątych); oba wersy drugie zawierają wymia-
nę inwektyw pod adresem kochanka (kochanki); wers czwarty tekstu Tassa, 
skoncentrowany na pojęciu niewierności, jest przewrotną odpowiedzią na 

71 W poszczególnych wersjach tego tekstu występują znaczące różnice, które zarysowuję 
w ślad za bazą tekstów www .recmusic .org: w wersie 2 u Monteverdiego [perfid]; w wersie 4 
u Monteverdiego [Da sì un leale amante]; w wersie 5 u Monteverdiego [Ah, non fia più che 
del mio amor ti vante], zaś u di Lasso [Ne più sara che del mio amor ti vante]; w wersie 6 u di 
Lasso [Ch’ho gia sanato]; w wersie 7 u di Lasso pominięte [ardo], u Monteverdiego [sdgegn]. 
Zob . http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=7020 [dostęp: 22 kwietnia 2010]. 
Przekład polski (M.L.): „Pałam, tak, lecz nie kocham, / przewrotna i  bezlitosna, / niegodna 
miłowania / przez tak wiernego kochanka. / Już więcej nie będziesz mogła chlubić się moim 
cierpieniem [moją miłością], / gdyż serce moje już jest zdrowe [jestem zdrowy] / i pałam, pałam 
gniewem, a nie miłością”.
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Guarinowskie wyobrażenie wiernego kochanka, zarysowane w  czwartym 
wersie jego poematu. Również w puencie poematu Tassa motyw „ozdrowio-
nego” serca (tu czytelne odwołanie do antycznego toposu aegritudo amoris) 
zostaje odwrócony (Guarini: „sano il core”; Tasso: „cor insano”), podobnie 
jak gra opozycją pojęć „amore” i „sdegno” (Guarini: „sdegno” – „Amore”; 
Tasso: „amor” – „sdegno”). 

Muzyczne opracowania madrygału w perspektywie traktatu Doniego

Zajmijmy się z  kolei kwestią ustalenia prawdopodobieństwa zapoznania 
się Doniego z  poszczególnymi opracowaniami muzycznymi obydwu ma-
drygałów – poprzestańmy tu na reprezentatywnej antologii zestawionej 
przez Schuetzego. Spośród wymienionych przez niego kompozytorów Doni 
powołuje się w  obydwu swoich traktatach bezpośrednio tylko na dwóch: 
Vecchiego i Monteverdiego, przy czym nazwisko Monteverdiego pojawia się 
wielokrotnie. O Vecchim pisze Doni w kontekście jego zbiorku Veglia . Tech-
nikę zastosowaną przez kompozytora Doni wprawdzie po części krytykuje 
(s. 75), jednak samego Vecchiego nazywa „pomysłowym” (DSPM, s. 74-75). 
O Monteverdim wspomina w Trattato della musica scenica, i to wyłącznie 
w kontekście Lamento d’Arianna (do utworu tego Doni powracał z obsesyj-
ną wręcz częstotliwością) oraz, akcydentalnie, Favola d’Orfeo72 . Przy okazji 
Lamento d’Arianna Doni wymienia ponadto opublikowane wraz z nim dwa 
listy miłosne (DSPM, s. 123-124)73, pisane wszakże „stylem prostym i po-
tocznym” (DSPM, s. 123-124), przeciwnym, jak wiadomo, stylowi madryga-
łowemu. Jest oczywiste, że Monteverdi interesował Doniego przede wszyst-
kim jako kompozytor po pierwsze monodii, po drugie – muzyki scenicznej. 
Nie wyklucza to wszakże tego, że Doni mógł znać księgi madrygałowe  
Monteverdiego, jest nawet bardziej prawdopodobne, że je znał, zważywszy 

72 Zob . G .B . Doni, Trattato della musica scenica, op . cit ., s. 114-115, 122-123, 160-161, 166-
171, 250-251, 256-257, 296-299. 

73 Anna Szweykowska objaśnia, iż chodzi o druk wenecki z 1623 roku Lamento d’Aria-
n[n]a del signor Claudo Monteverde… con due Lettere Amorose in genere Rapresentativo . Zob . 
ibidem, przypis 9, s. 115. Owe dwa listy miłosne były już wcześniej publikowane w siódmej 
księdze madrygałów w 1619 roku, natomiast Lamento zostało włączone do antologii Il maggio 
fiorito: arie, sonetti, e madrigali, à 1 .2 .3 . de diversi autori, wydanej w 1623 przez Michel’Angela 
Feiego oraz Rinalda Ruuliego w niezbyt oddalonym od Rzymu Orvieto. Być może dla Doniego 
łatwiej osiągalny był druk z Orvieto niż z Wenecji. Zob . Tim Carter, Musical Sources, [w:] John 
Whenham i Richard Wistreich (red.), The Cambridge Companion to Monteverdi, Cambridge 
University Press, Cambridge 2007, s. 28.
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na to, iż Rzym był jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju madrygalistyki 
na początku XVII wieku. 

Jeśli chodzi o  innych twórców madrygału Ardi, e gela à tua voglia 
wraz z  tekstem, który zainspirował jego powstanie, zapewne wypadałoby 
także brać pod uwagę Philippe’a de Monte oraz di Lasso. Pamiętajmy, że 
Doni chętnie powoływał się na autorytety muzyczne ubiegłego wieku i że 
w  ogóle interesowała go „muzyka dawna”. De Monte należy uwzględnić  
ze względu po pierwsze na sławę, jaką obok Palestriny i di Lasso cieszył się 
on u współczesnych, i jaka zaowocowała także licznymi wznowieniami jego 
pism w różnych europejskich kolekcjach, także w następnym stuleciu; po 
drugie zaś, ponieważ kompozytor ten zaznaczył swoją obecność w ośrodkach, 
które były ważne także dla Doniego. Przypomnijmy, że pierwszy zbiór swo-
ich madrygałów pięciogłosowych de Monte wydał właśnie w Rzymie, w 1554 
roku; tamże, w zbiorze Il terzo libro delle Muse a quattro voci… ukazały 
się w 1564 roku trzy jego kompozycje nakładem Antonia Barrégo. W 1566 
roku natomiast przebywał de Monte we Florencji, na dworze Ferdynanda 
Medyceusza74. Należy się domyślać, że Medyceusze jako szczególni opieku-
nowie twórczości madrygałowej pielęgnowali we Florencji pamięć o  twór-
czości de Monte. Chyba jeszcze większą popularnością cieszył się di Lasso, 
którego pobyt w Italii wiązał się przede wszystkim z Rzymem (lata 1551-
1554)75, publikując między innymi w  wydawnictwie rzymskim (u Valeria  
Dorica), i którego madrygały sprzedawano w księgarniach rzymskich76 . Naj-
starsza edycja madrygału Ardo sì, ma non t’amo pochodzi z 1585 roku77 . 
O ile jednak de Monte jest autorem opracowań obydwu „części” madrygału: 
podstawowej oraz risposty, o tyle di Lasso skomponował muzykę (co prawda 
aż dwukrotnie) wyłącznie do tekstu Guariniego. Jako że Doni nie wymie-
nia tego tytułu w swoim traktacie, co sugeruje, że znane mu opracowanie 
(bądź opracowania) były dwuczęściowe lub obejmowały wyłącznie rispostę78, 

74 Por. Maria Pamuła, Monte, Filippo di (hasło), [w:] Elżbieta Dziębowska (red.), Encyklo-
pedia muzyczna PWM . Część biograficzna, t. 6, PWM, Kraków 2000, s. 339-341.

75 Zob. Noel O’Regan, Orlando di Lasso and Rome: Personal Contacts and Musical  
Influences, [w:] Peter Bergquist (red .), Orlando di Lasso Studies, Cambridge University Press, 
Cambridge 1999, s. 132-157.

76 Ibidem, s. 143.
77 Por . Katarzyna Morawska, Orlando di Lasso (hasło), [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklo-

pedia muzyczna PWM, op . cit ., t. 7, 2002, s. 176, 179, 199. Wydaje się znaczące, że Morawska, 
wymieniając w  spisie kompozycji madrygał Ardo sì, ma non t’amo, jako jego autora podaje 
Tassa (s. 199), co może ponownie podkreślać ścisłość związku między obydwoma tekstami. 

78 Taki wariant opracowania wydaje się zupełnie wyjątkowy, a jego autorem jest Antonio 
Dueto. Z oczywistych przyczyn również ono znajdzie się zatem w centrum naszego zaintere-
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nie będziemy jednak brać kompozycji di Lasso pod uwagę, mimo iż jego 
twórczość z wszelką pewnością znana była Doniemu. Z tego samego powodu 
pominiemy w naszych analizach opracowanie Ardo sì, ma non t’amo au-
torstwa Luki Marenzia79, czyli kompozytora, którego Doni obok Gesualda 
szczególnie wysoko cenił. Należy wszakże nadmienić, że opracowanie to 
zyskało szeroką sławę w zbiorze Sdegnosi ardori . Musica di diversi auttori, 
sopra un sitesso soggetto di parole, a cinque voci (wydanym przez Adama 
Berga w Monachium w 1585 roku)80 . 

Nazwisko de Monte także znalazło się w  Sdegnosi ardori, obok trzy-
dziestu innych autorów madrygału Ardo sì, ma non t’amo81. Spośród innych 
pojawiających się tam kompozytorów, co do których ze sporą dozą prawdo- 
podobieństwa można zakładać, iż byli znani Doniemu, warto by wymienić 
bliskiego mantuańskiemu kręgowi kompozytorów, szczególnie zaintereso-
wanych twórczością Guariniego, Francesca Roviga82 (1541 lub 1542-1597)  
– gdyby nie fakt, iż Rovigo, podobnie jak di Lasso, opracował jedynie pierw-
szą część madrygału, bez risposty. W  zbiorze Schuetzego odnajdziemy 
wszakże równie interesujące pod względem historycznej lokacji nazwisko 
rzymianina, Ruggiera Giovanellego (około 1565-1625), maestro di cappella  
San Luigi dei Francesi w  Rzymie83, którego Il primo libre de madrigali  
(w tym właśnie Ardo sì, ma non t’amo) ukazał się niemal w tym samym 
czasie co Sdegnosi ardori, bo w roku 1586, nakładem drukarni Gardana84 . 
Dodatkowo interesującą nas okoliczność stanowi spora liczba wydań zbio-
ru madrygałów Giovanellego: Schuetze rejestruje siedem wydań, w  tym 
pięć wywodzi się ze wspomnianej drukarni Gardana i  datowanych jest  

sowania. Madrygał pochodzi z drugiej księgi madrygałów czterogłosowych Dueta, wydanych 
w  1586 roku, kiedy kompozytor prawdopodobnie był zatrudniony jako maestro di cappella 
w katedrze w Genui por. G .C . Schuetze, (red .), Settings of „Ardo sì”, op . cit ., s. XVII. 

79 Zob . Nino Pirrotta, Scelte poetiche di Monteverdi, [w:] Domenico De’ Paoli (red.), Monte-
verdi, Rusconi, Mediolan 1979, s. 12-13.

80 Zob . ibidem, s. 13. 
81 Zob . G .C . Schuetze (red .), Settings of „Ardo sì”, op . cit ., s. XIII. 
82 Zob . Gary Tomlinson, Monteverdi and the End of Renaissance, University of California 

Press, Berkeley – Los Angeles 1987, s. 114.
83 Związki Giovanellego z życiem muzycznym Rzymu końca XVI stulecia są liczne i dobrze 

udokumentowane. Prawdopodobnie jako uczeń Palestriny Giovanelli nie był postacią nieznaną 
Doniemu, mimo iż ten nie wymienia jego nazwiska w żadnym ze swych traktatów. Oprócz spra-
wowania funkcji kapelmistrza był członkiem Collegium Germanicum i Virtuosa Compagnia dei 
Musici di Roma, śpiewakiem Kapeli Sykstyńskiej, udzielał się ponadto (w latach 1600-1605)  
na dworze kardynała Aldobrandiniego; zob. Katarzyna Morawska, Giovanelli, Ruggiero (ha-
sło), [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia muzyczna PWM, op . cit ., t. 3, 1987, s. 313.

84 G .C . Schuetze (red .), Settings of „Ardo sì”, op .cit ., s. XIV.
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odpowiednio na lata 1586, 1588, 1590, 1594 oraz 1600. Dwa pozostałe wy-
dania pochodzą z Mediolanu (Simon Tini, 1589) oraz ponownie z Wenecji  
(Girolamo Scotto, 1603)85. Liczba wznowień dowodnie poświadcza popu-
larność madrygałów Giovanellego i  pozwala brać go również pod uwagę 
w naszej analizie. Będziemy także rozważali opracowanie Giulia Eremity86 
(około 1550 – około 1600), organisty, zatrudnionego na rzymskim dworze 
Luigiego d’Este (utwór pochodzi z  Madrigali a  cinque voci libro primo,  
wydanego w Ferrarze przez Baldiniego, również w 158687) . 

Chcemy ponadto zwrócić uwagę na takie opracowania madrygału (dość 
zresztą rzadkie), w których pojawia się sama tylko risposta: a zatem utwo-
ry Antonia Dueta (Il secondo libro de madrigali a quattro voci, Wenecja: 
Gardano, 1586), Oratia Crisciego (odpowiedź na Ardo sì, ma non t’amo jego 
nauczyciela, Ipolita Sabina, Wenecja: Vincenzi 1588) oraz dwa opracowania 
Marcella Albana (Neapol: Carlino, 1616)88 . 

Opracowanie Ardo sì, ma non t’amo oraz Ardi, e gela à tua voglia  
Monteverdiego pochodzi natomiast z Madrigali a cinque voci… Libro Pri-
mo, dedykowanych księciu Markowi Verità, które zostały wydane w 1587 
roku i miały otworzyć przed młodym kompozytorem muzyczne środowisko 
Werony. Patronował temu środowisku książę Mario Bevilacqua. Warto nad-
mienić, że w jego otoczeniu przewijają się wówczas kompozytorzy, których 
nazwiska możemy łatwo skojarzyć z  Donim: Vecchi, di Lasso, de Monte, 
a przede wszystkim Luca Marenzio, nie wspominając kremończyka Tiburzia  
Massaina, Giachesa de Werta i Benedetta Pallavicina89. Obydwa madrygały 
uzupełnił Monteverdi wspomnianą contrarispostą autorstwa Tassa Arsi et 
alsi a  mia voglia. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, opisując zawartość ksiąg 
madrygałowych w haśle Monteverdi w Encyklopedii muzycznej PWM, trak-
tuje wszystkie trzy madrygały jako jeden utwór, oznaczony w  pierwszej 

85 Ibidem, s. XXVIII-XXIX. 
86 Anthony Newcomb określa Eremitę mianem kompozytora minorum gentium, ale na-

leży pamiętać, że po pierwsze obracał się on w Ferrarze i Rzymie, po drugie zaś jego utwory 
pojawiały się przez pewien czas w tych samych antologiach co utwory Giovanellego, a ponadto 
wydawał je Antonio Gardano (zob. A. Newcomb, wstęp do: Luzzascho Luzzaschi, Completed 
Unaccompanied Madrigals, t. 3: Terzo libro de’ madrigali a cinque voci, A-R Editions, Inc., 
Middleton 2007, s. IV).

87 G .C . Schuetze (red .), Settings of „Ardo sì”, op . cit ., s. XXX.
88 Ibidem, s. XXVIII, XXXI, XXXV.
89 P . Fabbri, Monteverdi, op . cit ., s . 16 . 
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księdze numerem siedemnastym, podzielony na trzy parti90 . Na zbiorowym 
nagraniu madrygałów Monteverdiego The Consort of Musicke jest podob-
nie, przy czym poemat sygnowany został nazwiskiem Guariniego91. Są to 
dla nas kolejne wskazówki poświadczające zespolenie tych tekstów. 

Ardo si, ma non t’amo oraz Ardi, e gela à tua voglia Claudia 
Monteverdiego (Wenecja, 1587). Analiza madrigale rappresentativo 
w kontekście współczesnych opracowań tych madrygałów

Po tych wstępnych uwagach możemy przystąpić do analizy wybranego opra-
cowania muzycznego madrygału, z zastrzeżeniem, iż będziemy rozpatrywać 
go w powiązaniu z madrygałem Ardo sì, ma non t’amo – z przyczyn, które 
wyżej zostały przedstawione. 

Analizę tę będziemy prowadzili z dwóch perspektyw: po pierwsze, aby 
sprawdzić, w jaki sposób w obydwu madrygałach potraktowany został sfor-
mułowany przez Doniego postulat niepowierzania tej samej partii tekstu 
różnym głosom, celem zachowania dramaturgicznej jego wiarygodności; po 
drugie, aby określić dramaturgiczną („raprezentatywną”) wartość zesta-
wienia ze sobą dwóch madrygałów. Ponadto zaś będziemy chcieli sprawdzić, 
czy w warstwie muzycznej pomiędzy obydwoma tekstami zachodzą również 
zależności i nawiązania zauważalne w warstwie tekstowej. W szczególności 
będzie nas interesowało opracowanie obu tekstów, którego podjął się Claudio  
Monteverdi, nie ograniczymy się wszakże do tego kompozytora. Będzie-
my chcieli jednak między innymi wykazać, że w stosunku do opracowania  
Monteverdiego w największym stopniu daje się zaobserwować owa dostrze-
żona i opisana przez Doniego tendencja do swoiście rozumianej „politeksto-
wości” madrygału (mamy w tym wypadku na myśli zabieg nakładania się na 
siebie różnych partii tekstu i w efekcie zaciemniania jego sensu). 

Polifonia madrygałowa wobec problemów jasności tekstu

Przypomnijmy, iż Doni wspomina o dwóch możliwych praktykach rozłoże-
nia tekstu między wielogłos: pierwsza z nich zakłada „łączenie kilku gło-
sów, które by śpiewały różne odcinki [tekstu – M.L.] jednocześnie” (DSPM, 

90 Zob. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Monteverdi, Claudio (hasło), [w:] E. Dziębowska 
(red .), Encyklopedia muzyczna PWM, op . cit ., t. 6, s. 349.

91 C. Monteverdi, Madrigals, [wyk.] The Consort of Musicke / Anthony Rooley, Virgin  
Classics 2003: 7243 5 62268 2 1 (CD 1), oraz książeczka do płyty, s. 2. 
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s. 68, 69). Ta, zdaniem teoretyka, nie jest „bardzo właściwa” (DSPM, s. 68, 
69). Przyczyna, dla której Doni wyraża taką opinię, jest oczywista – ten spo-
sób śpiewania zaburza zrozumiałość tekstu, której znaczenie dla muzyki 
jest pierwszorzędne. Druga natomiast praktyka, dozwolona przez Doniego, 
polega na śpiewaniu w różnych układach wielogłosu tego samego odcinka 
tekstu lub rozkładanie poszczególnych partii tego odcinka pomiędzy różne 
głosy, jednak w  taki sposób, że zachowana zostaje jego linearna ciągłość 
i poszczególne słowa i frazy nie są wykonywane w tym samym czasie, a za-
tem można je swobodnie zrozumieć.

Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności rozłożeniu siedmiu wersów teks- 
tu w poszczególnych głosach pięciogłosowych madrygałów Ardo sì, ma non 
t’amo oraz Ardi, e gela à tua voglia . Ardo sì, ma non t’amo liczy trzydzieści 
dziewięć taktów, zaś Ardi, e gela à tua voglia taktów trzydzieści osiem92 . 
Jeżeli przyjmiemy oznaczenie cyfrowe od 1 do 7 dla kolejnych wersów utwo-
ru, otrzymamy następujące zestawienia występowania wersów w układzie 
linearnym w poszczególnych głosach:

Ardo sì, ma non t’amo

TAKTY 1–11 TAKTY 10–21

Canto 1 (t. 2-6), 4 (t. 7-9), 4 (t. 9-11) 5a93 (t. 12-14), 5 (t. 15-19)

Quinto 1 (t. 1-4), 2 (t. 5-7), 3a (t. 8-9) 3 (t. 11-14), 4 (t. 14-16), 5a (t. 17-18),  
5a (t. 19-20)

Alto 1 (t. 1-4), 3a (t. 5-6), 2 (t. 8-10) 3 (t. 10-13), 4 (t. 14-16), 5b (t. 17-19)

Tenoro 1b (t. 4-5), 2 (t. 6-8), 4a (t. 9-10) 4 (t. 10-12), 5a (t. 13-15), 5 (t. 17-21)

Basso 2 (t. 3-6), 3 (t. 6-9) 4 (t. 10-12), 5 (t. 12-16), 5b (t. 19-21)

92 Madrygały Ardo sì ma non t’amo oraz Ardi, e gela à tua voglia według G.C. Schuetze 
(red .), Settings of „Ardo sì”, op . cit ., t. 2, s. 217-222.

93 W przypadku wersów 1 oraz 3-7 przyjęto dodatkowy system oznaczeń: kolejne litery 
alfabetu oznaczają wewnętrzne rozczłonkowanie wersu, przeważnie na dwie części (a oraz b), 
zwłaszcza w przeważających ilościowo wersach siedmiozgłoskowych, w przypadku wersu ostat-
niego (undecasillabo) – na trzy części (a, b, c). Segmentacja wygląda następująco w poszczegól-
nych wypadkach:

Ardo sì, // ma non t’amo (3+4)
[…]
Indegnamente // amata (4+3)
Da un sì leal // amante: (4+3)
Ah, non fia più, // che del mio amor ti vante, (4+7)
Perch’o // già sano il core: (2+5)
E s’ardo, // ardo di sdegn’ // e non d’amore. (2+4+5)
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TAKTY 20–32 TAKTY 32–39
Canto 6 (t. 20-22), 6b (t. 23-24),  

7b (t. 25-26), 7a (t. 26-27),  
7 (t. 27-32)

7b (t. 33), 7a (t. 34), 7 (t. 35-39)

Quinto 6 (t. 21-24), 7a (t. 24-25),  
7 (t. 26-32)

7a (t. 32), 7 (t. 33-39)

Alto 6 (t. 21-24), 7a+b (t. 25-26),  
7 (t. 27-32)

7a+b (t. 32-34), 7 (t. 34-39)

Tenoro 6 (t. 22-24), 7a+b (t. 24-26),  
7 (t. 26-32)

7a+b (t. 32-33), 7 (t. 34-39)

Basso 6 (t. 22-24), 7a (t. 24-25), 7a+b 
(t. 26-27), 7b (t. 28)

7a (t. 32-33), 7a+b (t. 33-35), 7 b+c  
(t. 35-39)

Ardi, e gela à tua voglia

TAKTY 1–10 TAKTY 11–20
Canto 1 (t. 1-4), 3 (t. 5-7), 4 (t. 7-9) 2 (t. 10-12), 4 (t. 13-14), 5b+c94 

(t. 16-17), 5b (t. 18), 5b+c (19-20)
Quinto 1 (t. 1-4), 4 (t. 5-8), 3 (t. 9-11) 4 (t. 11-13), 5 (t. 14-17), 5b+c (t. 17-19)
Alto 1 (t. 1-4), 2 (t. 4-6), 2 (t. 8-10) 3a (t. 10-11), 4 (t. 12-14), 5b+c  

(t. 15-17), 5b+c (t. 18-19)
Tenoro 2 (t. 4-5), 4 (t. 5-8), 4 (t. 9-10) 4 (t. 11-13), 5a (t. 14-15), 5 (t. 17-20)
Basso 2 (t. 4-5), 3 (t. 7-9) 4 (t. 9-11), 4 (t. 12-15), 5b+c (t. 15-17),  

5 (t. 17-20)

TAKTY 21–29 TAKTY 30–38
Canto 6 (t. 21-22), 7a (t. 22-23),  

7a (t. 23-24), 7 (t. 25-29)
6 (t. 30-31), 7a (t. 31-32), 7a (t. 32-33),  
7 (t. 34-38)

Quinto 6 (t. 21-22), 6b (t. 22-23),  
7a (t. 23-24), 7 (t. 24-29)

6 (t. 30-31), 6b (t. 31-32), 7a (t. 32-33),  
7 (t. 33-38)

Alto 6 (t. 20-21), 6b (t. 22), 6b  
(t. 23-24), 7 (t. 25-29)

6 (t. 29-30), 6b (t. 31), 6b (t. 32-33),  
7 (t. 34-38)

Tenoro 6 (t. 20-21), 6b (t. 22), 7a  
(t. 23), 6b (t. 24), 7 (t. 25-29)

6 (t. 29-30), 6b (t. 31), 7a (t. 32),  
6b (t. 33), 7 (t. 34-38)

Basso 6b (t. 21-22), 7a (t. 23),  
7a (t. 24-25), 7 (t. 25-29)

6b (t. 30-31), 7a (t. 32), 7 a (t. 33-34),  
7 (t. 34-38)

 94 W przypadku wersów 3 oraz 5-7 przyjęto dodatkowy system oznaczeń: kolejne litery 
alfabetu oznaczają wewnętrzne rozczłonkowanie wersu, przeważnie na dwie części (a oraz b), 
zaś w przypadku wersu piątego – na trzy części (a, b, c). Segmentacja wygląda następująco  
w poszczególnych wypadkach:

Or amante, // or nemico; (3+4)
Poco l’amor io stimo, // & men // lo sdegno: (6+2+3)
E se’l tuo amor fù uano, (4+3)
Van fia lo sdegno // del tuo cor insano. (5+6)
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W  obydwu madrygałach widoczny jest przede wszystkim przemyśla-
ny przez kompozytora sposób operowania kształtem wiersza w  obrębie 
poszczególnych głosów. Nie dzieje się przypadkiem, że w  prawie żadnym 
z głosów, rozpatrywanych w układzie linearnym, nie da się zrekonstruować 
w całości tekstu madrygału. W Canto pierwszego madrygału brak drugiego 
i trzeciego wersu, w Quinto pierwszego madrygału – części wersu piątego, 
podobnie jest w Alto pierwszego madrygału, w Tenoro pierwszego madryga-
łu brak wersu trzeciego, w Basso pierwszego madrygału natomiast – incipi-
tu. Analogicznie prezentuje się rozkład wierszy madrygałowych w drugim 
z utworów: w Canto brak fragmentu piątego wersu, w Quinto – całego wer-
su drugiego, w Alto – części wersów trzeciego i piątego, w Tenoro – wersów 
pierwszego i  trzeciego, zaś w  Basso – całego incipitu i  fragmentu wersu 
szóstego . 

Jeżeli nawet jakiś głos zachowuje wszystkie, choćby zdekompletowane, 
wersy tekstu, nierzadko w jego obrębie wiersze zostają przestawione (jak 
wiersz drugi i trzeci w Alto pierwszego lub trzeci, czwarty i drugi w Canto 
drugiego madrygału). Powoduje to, że na podstawie muzycznego opracowa-
nia słuchacz lub czytelnik madrygału w zasadzie nie jest w stanie zrekon-
struować sobie jego pierwotnego kształtu, i – co za tym idzie – dokładnego 
sensu treści. Przyczyniają się do tego zasadniczo dwa czynniki: pierwszym 
jest niedookreślony kształt metryczno-rytmiczny madrygału, który – przy-
pomnijmy – bazuje na swobodnie przeplatających się wersach siedmio- i je-
denastozgłoskowych, bez ustalonego schematu rymów. Ta odgórnie zało-
żona dowolność uniemożliwia czytelnikowi jednoznaczne złożenie wersów 
w odpowiednim porządku. Drugi czynnik powiązany jest z treścią poszcze-
gólnych wersów. Wydawałoby się bowiem, że czytelnik, kierując się samym 
tylko rozumieniem treści odczytywanego przez siebie poemaciku, będzie 
w stanie zorientować się we właściwym porządku wersów i nie potrzebu-
je do tego nawet pierwszego z wymienionych czynników. Sytuacja jednak 
w wielu wypadkach nie jest aż tak jednoznaczna, wersy bowiem można nie-
kiedy usunąć lub zamienić miejscami bez uszczerbku dla sensowej spójności 
tekstu. Jedna z cech poesis artificiosa, do których i ówczesny, i dzisiejszy jej 
czytelnik jest nawykły, to kunsztowność i ozdobność składni, owocująca nie-
kiedy jej inwersyjnością, udziwnieniem czy skomplikowaniem, które wcale 
nie muszą odbijać się na prymarnym sensie poematu. Tak jest w przytoczo-
nych wyżej fragmentach: wersów drugiego i trzeciego w Alto (takty 5-13) 
w madrygale Ardo sì, ma non t’amo, gdzie właściwy porządek wersów staje 
się nieoczywisty:
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Indegnamente, 
Perfida, e dispietata, 
Indegnamente amata .

Ta sama zasada ma zastosowanie na przykład w  przypadku Canto 
w Ardi, e gela à tua voglia:

Or amante, or nemico; 
Che d’inconstante ingegno 
Perfido, & impudico, 
[…].

Dochodzi do tego kwestia powtórzeń niektórych wersów w postaci cząst-
kowej, co jest istotne o tyle, że w zasadzie stanowi ingerencję w pierwotną 
treść madrygału i modyfikację, zgodną z interpretacją i zamierzeniem kom-
pozytora. Powtórzenia także mogą zakłócać u słuchacza świadomość właści-
wego kształtu madrygału. Przykładowo, w Alto, Tenoro i Basso pierwszego 
madrygału Monteverdi konsekwentnie wprowadza ostatni wers w rozbiciu 
na cząstki, zanim zaprezentuje cały jedenastozgłoskowiec. W Alto i Teno-
ro dwukrotnie zastosowany został następujący schemat (takty 24-32 oraz  
32-39): najpierw pierwsze dwa odcinki wersu o kształcie siedmiozgłoskow-
ca, potem cały wers:

E s’ardo, ardo di sdegno, 
E s’ardo, ardo di sdegn’ e non d’amore.

Ponieważ siedmiozgłoskowiec jest również wersem właściwym dla ma-
drygału (a nawet występującym w  madrygałach z  większą frekwencją), 
wobec czytelnika, który nie znał uprzednio poemaciku Guariniego, taki za-
bieg pełni funkcję dezorientującą we właściwym kształcie wiersza. W głosie 
basowym natomiast, co warto odnotować, właściwa postać ostatniego wersu 
nie pojawia się w ogóle (t. 24-39) i występuje wyłącznie jako kombinacja 
wersów trzy-, pięcio-, siedmio-, i dziewięciozłoskowych:

E s’ardo, 
E s’ardo, ardo di sdegno, 
ardo di sdegno . 
E s’ardo, 
E s’ardo, ardo di sdegno,  
ardo di sdegn’ e non d’amore.
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Pojęcie dezorientacji zostało tu wprowadzone celowo, ponieważ nie 
ulega wątpliwości, że celem kompozytora jest zachwianie spójności tekstu 
madrygałowego na rzecz wzmocnienia spójności konstrukcji polifonicznej. 
Z tego powodu rozróżnienie, jakie poczynił Doni i  jakie przywołaliśmy na 
wstępie tej analizy, staje się dla nas szczególnie istotne. Analiza relacji roz-
kładu wersów w głosach prowadzi do wniosku, że w obydwu madrygałach 
daje się zauważyć zastosowanie zarówno pierwszej (nieakceptowanej przez 
Doniego), jak i drugiej (akceptowanej przezeń) techniki. Za każdym razem 
dominacja pierwszej z  technik widoczna jest w  początkowej partii utwo-
ru, zaś drugiej – w końcowej. Zauważalne jest to nawet w schematycznym 
rozkładzie taktów, zaprezentowanym powyżej. Przykładowo, w pierwszym 
z analizowanych madrygałów na przestrzeni taktów 5-9 nakładają się na 
siebie w różnych momentach aż trzy wersy tekstu: drugi, trzeci i czwarty. 
Podobnie jest w taktach 10-14 (wersy trzeci, czwarty i piąty). Ale już od taktu 
17 relacje między rozłożonymi wersami tekstu zaczynają się modyfikować: 
przede wszystkim jednoczesnemu opracowaniu podlega już zasadniczo jeden 
i ten sam wers, nawet jeśli w tym samym momencie opracowywane są różne 
jego odcinki (co oczywiście tak czy inaczej wpływa ujemnie na rozumienie 
tekstu). W ostatnich dwóch wersach madrygału w większym stopniu mamy 
do czynienia z opisanym przez Doniego zabiegiem wymieniania się tekstem 
w poszczególnych głosach, czyli swoistego „dopowiadania” kolejnych jego 
odcinków przez różne „osoby opowiadające” (w taktach 26-28 przykła-
dowo odpowiedzią na „Et ardo” w Canto jest „ardo di sdegno” w Quinto;  
i analogicznie w partiach Alto i Tenoro). Częściej też głosy prowadzą tę samą 
frazę tekstową: na przykład „già sano il core” w taktach 21-24, czy „ardo di 
sdegn’e non d’amore” w taktach 32-39. 

Podobny schemat konstrukcyjny daje się zauważyć w drugim z anali-
zowanych madrygałów: nasilona w pierwszych taktach obecność „politeks- 
towości” (w znaczeniu podanym wyżej) słabnie w miarę rozbudowywania 
się konstrukcji muzycznej. I tak, na przestrzeni taktów 4-13 rejestrujemy 
obecność jednocześnie trzech wersów (od drugiego do czwartego), podczas 
gdy już w taktach 15-20 we wszystkich pięciu głosach pojawiają się różne 
odcinki rozczłonkowanego piątego wersu (jest to jedenastozgłoskowiec). 
I  analogicznie wobec madrygału Ardo sì, ma non t’amo w  dalszej części 
utworu swobodną polifonię zastępują na krótkich odcinkach elementy dia-
logowania (np. w taktach 21-22 Canto i Quinto przeciwstawione zostają Alto 
i Tenoro na słowach „E se l’amor fu vano”, a w taktach 34-36 Canto, Tenoro 
i Basso – Quinto i Alto na słowach „Van fia lo sdegno del tuo cor insano”). 
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Słowa Doniego świadczą niezbicie, że tak rozumianą „politekstowość” 
uważa on za stałą, a nawet dominującą cechę stylu madrygałowego. Ale to 
właśnie pozwala nam przypuszczać, że podając przykład Ardi e gela à tua 
voglia, miał teoretyk na myśli raczej opracowanie Monteverdiego niż czyje-
kolwiek inne – nie tylko z powodu głośnego nazwiska weneckiego maestro 
di cappella. Analizując bowiem dostępne opracowania obydwu madrygałów, 
współczesne Doniemu bądź wcześniejsze, dochodzimy do przekonania, że 
większość z nich cechuje się znacznie prostszą fakturą, również pod wzglę-
dem relacji tekstu i muzyki. Kilka obserwacji poczynionych na ten temat 
chcielibyśmy obecnie zreasumować, odwołując się do wspominanych wyżej 
opracowań autorstwa Vecchiego,93de Monte,94Giovanellego, Dueta, Crisciego 
oraz Albana95 . 

Po pierwsze, uderzającą cechą wszystkich tych madrygałów (w stosunku 
do madrygałów Monteverdiego) jest to, iż w zasadzie poszczególne wersy 
tekstu są od siebie radykalnie oddzielone. Nie ma w każdym razie mowy 
o tak swobodnym nakładaniu się na siebie różnych (i, by tak rzec, „odda-
lonych” od siebie ze względu na jednostki sensowe) partii tekstu. Dokonaj-
my w tym miejscu pobieżnej analizy, która nam ten fakt unaoczni: Vecchi 
(jego Ardo sì, ma non t’amo jest sześciogłosowe) posługuje się, przynajmniej 
w początkowej fazie madrygału, dość niezależnymi odcinkami melorytmicz-
nymi, bazując na swobodnej imitacji, wszakże ta niezależność głosów ma 
swoje granice, wytyczone właśnie kształtem wersów. Pierwszy wers pod-
kreślony jest fakturalnie: czterogłosem, pełny sześciogłos wejdzie dopiero 
w takcie 6, wraz z początkiem drugiego wersu. Pewnego rodzaju stretto daje 
się obserwować między wersami 3 i 4 (między taktami 12 a 18), ale owo 
„zakłócenie” na linii tekstu jest przejściowe i w takcie 18 wszystkie głosy 
zbiegają się w kadencjonalnym akordzie g-h-d. W dalszych wersach Vecchi 
będzie nader często stosował nota contra notam (tak opracowany jest cały 
wers 5) na przemian ze swobodną imitacją. Nie należy przy tym sądzić, że 
pod względem stosowanych technik muzycznych Vecchi ustępuje w kunsz-
towności Monteverdiemu. Wcale tak nie jest, a  mimo to Vecchi znacznie 
staranniej respektuje reguły narzucane mu przez tekst.

Przyjrzyjmy się z  kolei rozkładowi wersów w  stosunku do – zarazem 
– linearnego i wertykalnego rysunku obydwu madrygałów wymienionych 
kompozytorów:

93 94 

95 Wszystkie opracowania również za: G.C. Schuetze (red.), Settings of „Ardo sì”, op . cit .,  
t. 1 i 2. 
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Ardo sì, ma non t’amo

W . 1 W. 2 W. 3 W . 4 W. 5 W . 6 W. 7

Orazio Vecchi t. 1-6 t. 6-133 t. 12-15 t. 15-18 t. 19-23
t. 50-544

t. 24-28
t. 55-59

t. 28-49
t. 59-80

Philippe  
de Monte

t. 1-7 t. 7-13 t. 12-16 t. 16-21 t. 21-33 t. 34-38 t. 38-53

Ruggiero 
Giovanelli

t. 1-11 t. 11-18 t. 18-25 t. 25-31 t. 31-38
t. 60-67

t. 38-46
t. 67-76

t. 47-60
t. 77-93

Giulio 
Eremita

t. 1-10 t. 4-15 t. 7-18 t. 18-22 t. 22-29 t. 29-33 t. 33-46

Ardi, e gela à tua voglia

W . 1 W. 2 W. 3 W . 4 W. 5 W . 6 W. 7

Orazio Vecchi t. 1-7 t. 7-10 t. 10-13 t. 14-16 t. 17-28 t. 29-36 t. 37-55

Philippe  
de Monte

t. 1-11 t. 11-15 t. 14-19 t. 19-23 t. 24-27 t. 27-28
t. 32-33
t. 37-40

t. 29-32
t. 34-37
t. 40-44

Antonio 
Dueto

t. 1-7 t. 7-13 t. 14-18 t. 18-22 t. 21-32 t. 32-36 t. 36-49

Giulio 
Eremita

t. 1-6 t. 6-15 t. 15-20 t. 20-26 t. 26-35 t. 35-44 t. 37-50

Ruggiero 
Giovanelli

t. 1-5
t. 10-15

t. 5-10
t. 15-22

t. 22-32 t. 32-39 t. 39-48 t. 48-54 t. 55-66

Oratio Crisci t. 1-10 t. 9-19 t. 19-25 t. 25-31 t. 30-40 t. 40-48 t. 47-57
Marcello 
Albano (1)

t. 1-6 t. 6-8 t. 8-12 t. 12-14 t. 14-20 t. 20-22 t. 23-29

Marcello 
Albano (2)

t. 1-6 t. 6-8 t. 8-12 t. 12-14 t. 14-20 t. 20-22 t. 23-29

W poszczególnych zestawieniach wyróżniono takty, w których dochodzi 
do miejscowego nakładania się na siebie wersów. Wyróżnienia te w  zna-
czącej większości wypadków nie obejmują jednak więcej niż połowę taktu 
i dotyczą przyspieszonego wejścia jednego głosu (tak jest np. w przypadku 
Ardo sì, ma non t’amo Vecchiego, gdzie nakładają się na siebie przelotnie 
drugi i  trzeci wers ze względu na przyspieszone wejście tenoru w  takcie 
12, lub u de Monte, gdzie nałożenie się tych samych wersów jest efektem 
opóźnionego polifonicznie wejścia quintae vocis w  takcie 13, podczas gdy 
alt i tenor inicjują trzeci wers już pod koniec taktu 12). Sytuacja wygląda 
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wszakże nieco inaczej w przypadku obydwu madrygałów Giulia Eremity: 
jego Ardo sì, ma non t’amo w swej pierwszej partii (i na przestrzeni trzech 
pierwszych wersów) pozwala wysnuć podobne wnioski na temat sposobu 
traktowania tekstu przez kompozytora jak analogiczny madrygał Monte-
verdiego. Wszakże risposta (z perspektywy traktatu Doniego bardziej nas 
interesująca) rzymskiego organisty przejawia podobne cechy tylko w odnie-
sieniu do dwóch ostatnich wersów . 

Perspektywy, jakie daje nam ta przeglądowa analiza, rysują się zatem 
następująco: wprawdzie z jednej strony Doni, podając przykład madrygału 
Ardi e gela à tua voglia, dysponował naprawdę ogromnym i dobrze zapo-
znanym materiałem muzycznym (co utrudnia choćby przybliżoną iden-
tyfikację konkretnego utworu, o  który mu chodziło; równie dobrze mógł 
bowiem myśleć o kilku utworach, co wspominać całą antologię); z drugiej 
wszakże strony okazuje się, że cechę, którą wskazuje teoretyk jako – jego 
zdaniem – niezwykle istotną dla sposobu opracowywania tego madrygału, 
posiada w istocie tylko niewiele spośród nich (z przeanalizowanych powyżej 
w grę wchodziłby Monteverdi i – ewentualnie – Giulio Eremita). 

Madrygał i jego risposta jako dwa ogniwa madrigale rappresentativo

Pozostaje jeszcze nader istotna kwestia możliwości potraktowania obydwu 
madrygałów jako jednego utworu o dramaturgicznym charakterze. Uprzed-
nio sformułowaliśmy tezę, iż Doni w taki właśnie sposób postrzega obydwa 
teksty, co stanowi jedyne uzasadnienie dla określania przezeń Ardi e gela 
à tua voglia mianem madrigale rappresentativo. Jeśli przyjmujemy, jedyne 
możliwe zresztą, założenie o tym, że postawa Doniego jest aposterioryczna 
(to znaczy, że formułuje on swoje przekonania na podstawie znajomości 
określonych tekstów i opracowań madrygałowych), musimy odpowiedzieć 
sobie następnie na pytanie, czy wytypowane przez nas pary madrygałów 
istotnie w jakikolwiek sposób wiążą się ze sobą. Innymi słowy, czy opraco-
wujący je kompozytorzy dostrzegali i odzwierciedlali relację dialogu, która 
– zdaniem Doniego – zachodzi między tekstem Ardo sì, ma non t’amo a Ardi 
e gela à tua voglia . 

W tym miejscu możemy ponownie rozważyć zasadność brania pod uwagę 
opracowań pozbawionych „pary” (problem stanowią tu przede wszystkim 
Dueto i Albano, gdyż Crisci dialogował z utworem znanym sobie, chociaż nie 
własnym). Jeżeli warto rozpatrywać je w kontekście traktatu Doniego, to 
jedynie ze względu na nieco niepokojący fakt, iż teoretyk nazwał madrygał 
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tytułem jego risposty. Oczywiste wydaje się jednak, że sama risposta nie speł-
nia warunku „dramaturgiczności”, stawianego madrigale rappresentativo . 

Aby uprościć zagadnienie na potrzeby naszej analizy, przyjrzyjmy się 
dwóm podwójnym opracowaniom, które wyłoniliśmy w  toku poprzedniej 
analizy: mianowicie madrygałom Eremity (zdecydowanie mniej popular-
nym) i Monteverdiego (zdecydowanie bardziej popularnym). Przypomnijmy, 
że ze względu na typ faktury obydwa opracowania odpowiadają obserwacji, 
poczynionej przez Doniego .  

W przypadku obydwu madrygałów Eremity zbieżność między utworami 
zauważalna jest od razu, w kształcie melodyczno-rytmicznym pierwszych 
wersów. Obydwie frazy zbudowane są symetrycznie: mają identyczną po-
stać rytmiczną (półnuta z kropką, dwie ćwierćnuty, dwie ósemki, półnuta, 
cała nuta). Pod względem melodycznym natomiast wers „Ardi, e gel’à tua 
voglia” jest odwróceniem wersu „Ardo sì, ma non t’amo”, a nawet rodzajem 
odpowiedzi o charakterze kadencji:

Następstwo interwałów w pierwszym wersie obu madrygałów:

Ardo sì, ma non t’amo 1 3>↓ 2>↓ 2↓ 3>↑ 2>↓

Ardi, e gel’à tua voglia 1 3>↑ 2>↓ 2↓ 5↑ 5↓

Podobny typ zależności, jak wykazaliśmy wcześniej, łączy dwa pierwsze 
wersy na poziomie tekstu. Przypomnijmy, że dopatrywaliśmy się ponadto 
dalszych zależności między analogicznymi wierszami. U Eremity ostentacyj-
na niemal wzajemna zależność występuje również w kolejnej parze wersów, 
również o identycznym rysunku rytmicznym (jeśli pominąć rodzaj ozdobnej 
amplifikacji na słowie „impudico” w drugim madrygale): ćwierćnuta z krop-
ką, ósemka, trzy ćwierćnuty, półnuta i  cała nuta – ćwierćnuta z  kropką, 
ósemka, trzy ćwierćnuty, dwie ósemki, półnuta, ćwierćnuta, półnuta. 

Następstwo interwałów w drugim wersie obu madrygałów:

Ardo sì, ma non t’amo 1 3>↓ 2↑ 3↓ 2>↓ 2↓

Ardi, e gel’à tua voglia 1 2>↑ 2>↓ 1 2↓+2↓+1+2>↓
(amplifikacja)

2>↑

Co ciekawe, podobną zależność można dostrzec bardzo wyraźnie nie 
– jak można by się spodziewać – między obydwoma wersami trzecimi, 
lecz między wersem trzecim pierwszego madrygału a  czwartym drugiego  
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(„Indegnamente amata” – „Che d’incostante ingegno”). Tym razem struktu-
ra rytmiczna prezentuje się następująco: ćwierćnuta, ćwierćnuta z kropką, 
ósemka, dwie ćwierćnuty, cztery ósemki, półnuta i ćwierćnuta – ćwierćnuta, 
ćwierćnuta z kropką, ósemka, dwie ćwierćnuty, półnuta i cała nuta (a zatem 
pierwotny schemat skrócony zostaje w zasadzie tylko o amplifikacyjny po-
chód ósemek, na wymagającym afektywnego podkreślenia słowie „amata”). 

Następstwo interwałów w trzecim i czwartym wersie obu madrygałów:

Ardo sì, ma non t’amo 3>↓ 2↑ 2↑ 1 5+2↑+2>↑+2↑+2↑
(amplifikacja)

4↓

Ardi, e gel’à tua voglia 4↓ 2>↑ 2↑ 1 2↓ 2>↓

Analogicznie podobieństwa odnaleźć można między wersem czwartym 
i  trzecim obydwu madrygałów („Da un si leal’amante”– „Hor amante, 
hor nemico”). Jest to ciekawe rozwiązanie muzyczne, które respektuje 
właściwości obu wierszy: obydwa wersy powiązane są tożsamym słowem 
„amante”, podobnie jak obydwa pierwsze wersy powiązane są wspólnym 
czasownikiem „ardere”, a wersy drugie – epitetem „perfido”.  

O ile opracowania Giulia Eremity dostarczają nam jaskrawych dowodów 
na to, iż konieczność dramaturgicznego powiązania ze sobą obu tekstów 
funkcjonowała w ówczesnej świadomości kompozytorskiej, o  tyle w przy-
padku utworów Monteverdiego sprawa nie wydaje się tak dalece oczywista. 
Trudno doszukiwać się tam bezpośredniego podobieństwa między czołowy-
mi frazami. Natomiast interesującą okoliczność stanowi fakt dokompono-
wania przez Monteverdiego jeszcze trzeciego madrygału (contrarisposty), 
zatytułowanego Arsi et alsi à mia voglia. W tym wypadku zależność między 
pierwotnym tekstem Guariniego a contrarispostą jest niepodważalna: frazy 
mają w  zasadzie nieomal identyczną postać rytmiczną, nieznacznie zmo-
dyfikowaną ze względu na kształt wersów: półnuta z kropką, ćwierćnuta, 
cała nuta (w Arsi et alsi à mia voglia… dwie półnuty), pauza ćwierćnutowa, 
dwie ćwierćnuty, ćwierćnuta z kropką, dwie szesnastki, ćwierćnuta i cała 
nuta (półnuta). 

Następstwo interwałów w pierwszym wersie obu madrygałów:

Ardo sì, ma non t’amo 4↑ 2>↓ [pauza] 
5↓

2↑ 2↑ 2↓ 2↓ 2↑ 2↓

Arsi et alsi à mia voglia 4↓ 2↑+2↓ [pauza] 
4↑

2↑ 2↑ 2↓ 2↓ 2↑ 2↑
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Monteverdi nawiązuje zatem do pierwotnej wersji w  sposób bardziej 
aluzyjny niż faktyczny, a jego pytania i odpowiedzi mają charakter o wiele 
bardziej swobodny niż u Eremity. Obydwaj kompozytorzy zdają się jednak 
dobrze pamiętać o  pierwotnej genezie zestawienia madrygałów, jaką jest 
dialog. Niewątpliwie ich intuicja jest w tym zbliżona do tej, jaką przejawia 
Doni .

Zakończenie

Podjęta w artykule problematyka nie została z całą pewnością wyczerpana. 
Wynika to przede wszystkim z obszerności kontekstu, w jakim funkcjonuje 
refleksja Doniego na temat madrygału – refleksja nie tak bardzo przecież 
rozbudowana. Kontekst ten został już w ogromnej mierze i z różnych per-
spektyw przebadany, jednak w  oddzielnym postępowaniu analitycznym 
można by bardziej szczegółowo skonfrontować poszczególne tezy czy hipo-
tezy, stawiane przez Doniego, z tezami, które głosili inni teoretycy. W ni-
niejszym tekście praca ta została wykonana zaledwie fragmentarycznie. 

Pewien niedosyt pozostawia ponadto – z  konieczności – najbardziej 
hipotetyczna, ostatnia część artykułu. Można by na jej podstawie stawiać 
zarzuty po pierwsze niepełności ustaleń, po drugie zaś – daleko idącej arbi-
tralności w doborze analizowanych tekstów. Żadnego z tych zarzutów nie da 
się jednak w pełni uniknąć. Niepełność ustaleń wynika z ogromu literatury 
madrygałowej, niemożliwej do objęcia w artykule o tak pomyślanym zakre-
sie, przy czym należy pamiętać i o tym, że część tej literatury nie ocalała 
do czasów dzisiejszych i być może poznanie jej nigdy nie będzie możliwe. 
Drugim powodem owej niepełności są skąpe (a przecież tak intrygujące) 
informacje, których udziela nam Doni, na temat wykorzystywanej przez 
siebie literatury. Wiele spośród tych informacji wymaga od badacza subiek-
tywnej rekonstrukcji, przy znajomości osobistych preferencji muzycznych 
i  teoretycznych Doniego, kręgów oddziaływań kulturalno-muzycznych, 
w których się obracał i które mogły na niego wpływać, ogólnej popularności 
i sławy, jaką cieszyli się wówczas poszczególni kompozytorzy, oraz stopnia 
rozpowszechnienia ich dzieł w czasach rzymskiego teoretyka.  

Z  tych samych przesłanek wynika nieunikniona arbitralność naszej 
egzemplifikacji. Ponadto nie zawsze przykłady, które wydawały się najbar-
dziej adekwatne i najbardziej wiarygodne z punktu widzenia historycznej 
rzetelności, były możliwe do wykorzystania w analizie. Stąd wiele spośród 
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hipotez postawionych w  tej pracy nie może w  uprawniony sposób zostać 
przekształconych w pewne tezy i ciąży na nich możliwość błędu, przy czym 
największym problemem pozostaje ich „niewywrotność”. Uważamy jednak, 
że osiągnięte tą metodą wyniki są na tyle wiarygodne (przy zastosowaniu 
odpowiedniej dla nich mocy twierdzenia), że mogą służyć jako podstawa dla 
dalszych badań nad spuścizną teoretyczną Doniego. 

Summary

Selected issues regarding stile madrigalesco in Discorso sopra  
la perfettione delle Melodie by Giovanni Battista Doni

The article deals with the issue of the madrigal and madrigal style in a tre-
atise by a seventeenth-century Italian theorist, Giovanni Battista Doni. It 
provides a reconstruction of the views on the nature and formal shape of 
the madrigal in its literary and musical guises in texts by Doni’s contem-
porary theorists; it discusses the theses formulated by Doni himself and, 
finally, it offers an analysis demonstrating some of the issues of madriga-
le rappresentativo touched on by Doni, using the example of the two-part  
madrigal Ardo sì, ma non t’amo… 

Translated by Zofia Weaver
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M A R C I N  Z D U N I K

Bach w poszukiwaniu ideału:  
o sensie zmian w recytatywach z Johannes-Passion  

BWV 245 w wersjach z lat 1724 i 1739*

Swoją Pasję Janową (BWV 245) zaprezentował Johann Sebastian Bach 
po raz pierwszy w Wielki Piątek 7 kwietnia 1724 roku w lipskim kościele  
św. Mikołaja. Dzieło to kompozytor poddał później co najmniej trzykrot-
nej gruntownej korekcie. Kolejne wersje utworu pochodzą z lat 1725, 1732 
i  1749 i  dają świadectwo przemian sposobu muzycznego myślenia Bacha 
z  całego niemal okresu jego kantoratu. Niestety, ze względu na swoją 
niekompletność, zachowany materiał źródłowy do Pasji Janowej sprawia 
ogromne trudności w pełnym poznaniu historii tej kompozycji. W roku 1739 
Bach przystąpił do sporządzenia – jak wszystko na to wskazuje – czystopisu 
partytury BWV 245, pewnie w związku z planowanym ponownym wykona-
niem kompozycji1. Pracę tę przerwał jednak po zapisaniu niespełna dziesię-
ciu części. Nie są znane powody, dla których tak uczynił, chociaż – jak su-
gerował Christoph Wolff – mogło to być efektem konfliktu z radą miejską2 . 
Ta niedokończona Bachowska partytura (uzupełniona wszak w roku 1749 
przez Johanna Nathanaela Bammlera3), stanowi jednak doskonały materiał  

* Niniejszy artykuł stanowi zredagowany na nowo fragment pracy magisterskiej pt. Bach 
w  poszukiwaniu ideału . Cztery wersje Pasji Janowej BWV 245, wykonanej w  Zakładzie Po-
wszechnej Historii Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierun-
kiem dr. hab. Szymona Paczkowskiego w roku 2014.

1 Hanz-Joachim Schulze, Christoph Wolff, Bach-Compendium, analytisch-bibliographi-
sches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs, t. 3, C.F. Peters, Leipzig 1988, s. 993; 
zachowane źródła rękopiśmienne: Staatsbibliothek zu Berlin, D-B Mus. ms. Bach P 28 oraz 
Mus . Ms . Bach St 111 .

2 Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach . Muzyk i uczony, przeł. Barbara Świderska, 
Lokomobila, Warszawa 2011, s. 350-351.

3 Johann Nathanael Bammler – uczeń Bacha, prefekt zarówno pierwszego, jak i drugie-
go chóru szkoły św. Tomasza. Zachował się dokument z 1749 roku, w którym lipski kantor 
rekomenduje swojego ucznia starającego się o stanowisko rektora szkoły w Eilenburgu (por. 
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dla obserwacji w ramach tych dziesięciu spisanych ręką kompozytora ustę-
pów procesu modyfikowania Pasji Janowej. Prowokuje też do wielu pytań. 
Np. o to, czy Bach tylko poprawiał, czy też zmieniał dzieło w stosunku do 
wersji wcześniejszych. Na ile poprawki poczynione w  kolejnych przerób-
kach utworu podyktowane były takimi względami obiektywnymi, jak ab-
sencja muzyków, pojawienie się nowych wykonawców, prace remontowe 
w kościołach, renowacja instrumentów, naciski przełożonych itp., na ile zaś 
względami wyłącznie artystycznymi. Czy historia przekształceń BWV 245 
ujawnia faktycznie oblicze lipskiego kantora nieustannie dążącego do osiąg- 
nięcia muzycznego ideału? Niniejszy artykuł ma chociaż w części być pró-
bą odpowiedzi na tak postawione pytania, a materiałem do egzemplifikacji 
zagadnienia będą recytatywy nr 2, 4, 6 i 10 z Pasji Janowej (wg numeracji 
z wydania w ramach Neue-Bach-Ausgabe4), czyli te, które Bach sam zdążył 
zapisać w owym niepełnym autografie partytury z roku 1739.

Rewidując recytatywy z Johannes-Passion w 1739 roku, Bach odniósł 
się krytycznie do swojej pracy sprzed piętnastu lat i dokonał bardzo wielu 
poprawek. Niektóre z  nich miały charakter kosmetyczny, innym jednak 
należałoby przypisać głębsze znaczenie. Bach modyfikował w nich zarówno 
melodykę, jak i  rytmikę partii wokalnej. W niektórych miejscach zmienił 
także sposób ukształtowania linii basu. Ponieważ w recytatywach nr 2, 4, 
6 i 10 nie odnotowuje się żadnych istotnych różnic między wersjami z 1724 
i 1725 roku, na potrzeby niniejszego artykułu zrezygnowano z dodatkowych 
egzemplifikacji dla wersji z 1725 roku.

Schriftstücke von der Hand Johann Sebastian Bachs . Kritische Gesamtausgabe, Werner Neu-
mann i Hans-Joachim Schulze (red.), VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1969, s. 87 (do-
kument nr 82b). Bammler stałe miejsce pracy znalazł jednak dopiero rok później, zdobywając 
posadę kantora kościoła w Elsterbergu. W 1749 roku dokończył porzuconą przez Bacha w roku 
1739 pracę nad partyturą Johannes-Passion. Dzięki niemu powstał tym samym kompletny 
zapis całego utworu, osobliwy jednak ze względu na dychotomię pochodzenia, a być może tak-
że treści. Nie można mieć bowiem pewności, że kompozytor zamierzał uzupełnić partyturę 
dokładnie tak, jak uczynił to po dziesięciu latach jego uczeń. Dziś przypuszcza się nawet, że 
kompletowanie partytury w 1749 roku mogło odbywać się nie pod kierunkiem kompozytora, 
a w oparciu o być może istniejącą jeszcze wtedy pierwotną wersję partytury z roku 1724. Por . 
Hanz-Joachim Schulze, Christoph Wolff, Bach-Compendium, analytisch-bibliographisches Re-
pertorium der Werke Johann Sebastian Bachs, t. 3, C.F. Peters, Leipzig 1988, s. 993 .

4 Johann Sebastian Bach, Johannes-Passion, Arthur Mendel (red.), Johann-Sebastian-
Bach-Institut Göttingen, Bach-Archiv Leipzig, Bärenreiter, Kassel – Basel 1974 (Neue Bach-
Ausgabe, seria II, t . 4) .
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Johann Philipp Kirnberger i jego teoria afektywnych 
właściwości interwałów

Nader pomocnym narzędziem w  interpretacji sensu i  znaczenia dokona-
nych w  analizowanych recytatywach zmian będzie tu opis afektywnych 
właściwości charakterystyki interwałów, zamieszczony przez Johanna 
Philippa Kirnbergera w  jego słynnym traktacie Die Kunst des reinen  
Satzes in der Musik5. Oczywiście można zapytać, dlaczego właśnie pra-
ca tego teoretyka ma być najbardziej pomocna w  analizie recytatywów  
z Johannes-Passion. Zdaniem autora, z dwóch powodów. Pierwszym z nich 
jest sam życiorys Kirnbergera, wskazujący na jego przywiązanie do my-
śli muzycznej Bacha. Chociaż nie udokumentowano w  żaden sposób, że  
Kirnberger bezpośrednio pobierał nauki u  lipskiego kantora, ten uważał  
się za jego ucznia i – jak pisze Wolff – „zabiegał o przekazanie potomności 
koncepcji i metod kompozytorskich swojego nauczyciela”6, a przeszło dwa-
dzieścia lat po śmierci swojego mistrza nadal określał go mianem „najwy-
kwintniejszego ze współczesnych kompozytorów7 . Do jego zasług w obsza-
rze troski o recepcję dokonań twórcy Mszy h-moll należy m.in. publikacja 
zbioru Bachowskich opracowań chorałowych, zwanego potocznie Kolekcją 
Kirnbergera (Kirnberger Sammlung), wydanego w czterech tomach w  la-
tach 1784-1787 wspólnie z Carlem Philippem Emanuelem Bachem8. Można 
przypuszczać, że wiele poglądów na temat sztuki muzycznej Kirnberger 
niejako przejął po swoim mistrzu. Dlatego jego prace są wiarygodnym 
i ważnym źródłem wiedzy o sposobie rozumienia muzyki przez Bacha. 

Drugim z powodów, dla których przydatne wydaje się, by w interpretacji 
zmian tekstu muzycznego wybranych recytatywów z Pasji Janowej w  jej 
kolejnych wersjach wspomagać się teorią Kirnbergera, jest zamieszczenie 
w  jego pracy szczegółowego zestawienia i  charakterystyki emocjonalnych 
właściwości poszczególnych interwałów w zależności od kierunku ich po-
dążania w melodii. Die Kunst des reinen Satzes okazuje się w ten sposób 
dziełem szczególnie pomocnym w  analizie recytatywów z  BWV 245. Tak 
krótka, choć bogata w treści forma jak recytatyw, w ramach większych kom-
pozycji wokalno-instrumentalnych (opera, oratorium, kantata) wymagała 

5 Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, G .J . Decker & 
G.L. Hartung, Berlin – Königsberg 1776-1779, t. 2, s. 102-104. 

6 Ch . Wolff, Johann Sebastian Bach, op . cit ., s. 389.
7 Ibidem, s. 582. 
8 Johann Sebastian Bachs vierstimmige Choralgesänge, Carl Philipp Emanuel Bach,  

Johann Philipp Kirnberger (red.), 4 t., Breitkopf, Leipzig 1784-1787.
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od kompozytora zawarcia wszystkich myśli i emocji w skondensowanej wy-
powiedzi muzycznej, a przez to nadania niemal każdemu współbrzmieniu 
i interwałowi odpowiedniego, adekwatnego do tekstu wyrazu.

Opisy afektywnych właściwości poszczególnych interwałów zamieścił 
Kirnberger w  rozdziale pracy zatytułowanym Von der Melodischen Fort-
schreitung und dem fließenden Gesange („O prowadzeniu melodii i płynnym 
śpiewie”)9. Zreferował tam zasady konstruowania linii melodycznej, zwra-
cając uwagę na konieczność jej dostosowania do możliwości wykonawczych 
instrumentu lub głosu ludzkiego. Swoją klasyfikację interwałów według ich 
emocjonalnego oddziaływania poprzedził takim oto krótkim komentarzem: 

Stwierdzenie, jakoby wyraz melodii wynikał w dużej mierze z jej ukształtowania, 
wymaga wyjaśnienia. Nie sposób dokładnie stwierdzić, jak poprowadzona musiałaby 
zostać melodia, aby nieść ze sobą taki lub inny wyraz. Każdy interwał ma poniekąd 
swój własny wyraz, który jednak może zmienić lub w ogóle utracić za sprawą harmonii 
lub też różnego rodzaju połączeń10 .

Tabela 1. Charakterystyka wyrazu emocjonalnego interwałów wg opisu Johanna Philippa 
Kirnbergera z Die Kunst des reinen Satzes, t. 2, s. 103-10411 .

INTERWAŁ AFEKT DLA KIERUNKU 
WZNOSZĄCEGO

AFEKT DLA KIERUNEKU 
OPADAJĄCEGO

pryma zwiększona strachliwa bardzo smutna

sekunda mała smutna przyjemna

sekunda wielka przyjemna, patetyczna poważna, uspokajająca

sekunda zwiększona ckliwa skarżąca, delikanta, 
schlebiająca

9 Tłumaczenie własne M.Z. Wszystkie następne tłumaczenia, jeśli nie podano inaczej, po-
chodzą od autora pracy.

10 „Das der Ausdruck in der Melodie großentheils mit von den Fortschreitungen abhängt, 
bedarf wohl eines Beweißes. Indessen is est unmöglich genau zu bestimmen, aus welchen 
Fortschreitungen ein melodischer Saß zusammengeseßt sehn müsse, der diesen oder jenen 
Ausdruck haben soll. Jedes Intervall hat gleichsam seinen eigenen Ausdruck, der aber durch 
die Harmonie, und durch die verschiedene Art ihrer Anbringung sehr abgeändert oder ganz 
verloren gehen kann”. J .Ph . Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes, op . cit., s. 102. 

11 Obecność w  tabeli takich interwałów, jak pryma zwiększona, tercja zmniejszona czy 
kwinta fałszywa wynika z obowiązującego jeszcze w czasach Kirnbergera stroju nierównomier-
nie temperowanego .
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INTERWAŁ AFEKT DLA KIERUNKU 
WZNOSZĄCEGO

AFEKT DLA KIERUNEKU 
OPADAJĄCEGO

tercja zmniejszona [brak charakterystyki] bardzo tęskna i delikatna

tercja mała smutna, tęskna, żałosna poddana, niosąca średnie 
zadowolenie

tercja wielka niosąca zadowolenie patetyczna, melancholijna

kwarta zmniejszona tęskna, żałosna, skarżąca tęskna, lękliwa

kwarta mała radosna opanowana, zadowolona

kwarta wielka smutna przygnębiająca

tryton wstrząsający, gwałtowny wyraża utonięcie w smutku

kwinta mała delikatna (zniewieściała) delikatnie smutna

kwinta fałszywa wdzięczna i prosząca prosząca

kwinta czysta radosna, odważna zadowolona, uspokajająca

kwinta zwiększona lękliwa, trwożna przerażająca; występuje tylko 
w basie

seksta mała tęskna, schlebiająca, prosząca przygnębiająca

seksta wielka radosna, wyraża zryw, 
uniesienie

dość przeraźliwa

seksta zwiększona nie występuje w melodii nie występuje w melodii

septyma zmniejszona bolesna skarga tęsknoty, bólu

septyma mała delikatna, smutna, 
niezdecydowana

dość straszna, przerażająca

septyma wielka gwałtowna, wściekła, 
rozpaczliwa

bardzo przeraźliwa

oktawa radosna, odważna, podnosząca 
na duchu

bardzo uspokajająca

Recytatyw nr 2 „Jesus ging mit seinen Jüngern  
über den Bach Kidron”12

W  pierwszym recytatywie (nr 2) z  Johannes-Passion zrelacjonowany zo-
stał początek sceny pojmania Jezusa zgodnie z tekstem Ewangelii wg św. 
Jana (18, 1-9)13. Przy porównaniu wersji dzieła z lat 1724 i 1739 szczególną 

12 Analiza została przygotowana na podstawie wydania Pasji Janowej w ramach serii Neue 
Bach Ausgabe: Johann Sebastian Bach: Neue Bach Ausgabe sämtlicher Werke, Johann-Seba-
stian-Bach-Institut Göttingen, Bach-Archiv Leipzig, Bärenreiter, Kassel 1954-2007; Johann 
Sebastian Bach, Johannes-Passion, Seria II, t. 4, Athur Mender (red.), Bärenreiter, Kassel 1974.

13 Należy zaznaczyć, że w  niniejszym artykule pominięte zostały krótkie chóry turbae 
(„Wen suchet ihr?”, cz. 2b i 2d wg numeracji z Neue Bach Ausgabe); aby rozważaniom nadać 
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uwagę zwracają już dwa ostatnie dźwięki rzeczonego recytatywu w takcie 
8 (w partii Ewangelisty). W roku 1739 poddane one zostały przez Bacha 
dyminucji rytmicznej, najprawdopodobniej wskutek przesunięcia kadencji. 

Przykład 1. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersje z lat 1724-1725 i 1739, t. 8-9, zaznaczono 
zmodyfikowane dźwięki.

Zmodyfikowane przy tym jednak zostały wysokości dźwięków. Dźwięki 
c2 i f2 kompozytor zastąpił dźwiękami f2 i d2. W ten sposób na początku zda-
nia opowiadającego o Judaszu przyprowadzającym kohortę, sługi arcyka-
płanów i faryzeuszy powstał opadający trójdźwięk zmniejszony. Identyczną 
figurę melodyczną wprowadził Bach przy innej wzmiance o Judaszu (t. 5). 
Być może intencją twórcy było, by motyw opadającego trójdźwięku zmniej-
szonego kojarzyć tu właśnie z osobą Judasza. 

W takcie 27 kompozytor wprowadził do linii melodycznej Ewangelisty 
dodatkowy dźwięk des2 . 

Wydaje się, że konsekwencją tej zmiany była modyfikacja wyrazu „zu-
rück” poprzez zastąpienie go nietypową formą „zurükke”. Wprowadzenie 
dźwięku des2 skutkowało także pojawieniem się nowego skoku o  tryton 
w górę. Interwał taki wyrażał „gwałtowność”14, zatem afekt niesłychanie 
trafny w  odniesieniu do zachowania tłumu, który „cofnął się i  upadł na 

bardziej spójny charakter, ograniczone zostały one do analizy fragmentów wyłącznie recyta-
tywnych .

14 J .Ph . Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes, op . cit ., s. 102-103.
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Przykład 2a. J.S. Bach, Johannes-Passion, 
wersja z lat 1724-1725, cz. 2, t. 27.

Przykład 2b. J.S. Bach, Johannes-Passion, 
wersja z roku 1739, cz. 2, t. 27, zaznaczono 
dodany dźwięk des2 .

ziemię” (J 18, 6), usłyszawszy głos Chrystusa. O tym, że Bach mógł uważać 
to wydarzenie za zasługujące na dodatkowe podkreślenie, może świadczyć 
komentarz do omawianego fragmentu Ewangelii pochodzący z tzw. Biblii 
Oleariusa15. Kompozytor posiadał jej całe wydanie w swojej prywatnej bi-
bliotece16. Słowa „padli na ziemię”, odnoszące się do kohorty i arcykapła-
nów, są w Biblii Oleariusa wyjaśnione w następujący sposób: „Zostali przez 
to wszechmocne i potężne słowo [mowa o słowach Chrystusa „Ja jestem”], 
niczym przez grzmot gwałtownie powaleni, tak że padli na ziemię. Było to 
objawienie Boskiego majestatu i  wszechmocy”17. Uczucie „gwałtowności” 
osiągnięte po wprowadzeniu skoku trytonowego wydaje się idealnie pasować 
do powyższego opisu i interpretacji wydarzeń biblijnych. Być może właśnie 
z Biblii Oleariusa przyjął Bach także archaiczną formę wyrazu „zurück”: 
„zurükke”18 .

Ostatnia istotna korekta w omawianym recytatywie ma miejsce w tak-
cie 38. Dźwięk f  w głosie continuo przypadający na pierwszą miarę taktu 
został zastąpiony dwiema ósemkami es i d . 

15 Johannes Olearius był niemieckim teologiem i autorem licznych hymnów. Przygotowana 
przez niego pięciotomowa Biblia opatrzona była wnikliwymi komentarzami do każdego zdania 
zawartego w Piśmie Świętym. W czasach Bacha publikacja ta cieszyła się dużą popularnością 
w kręgach protestanckich, a jej charakter odzwierciedla ducha dociekliwej religijności kościo-
łów reformacyjnych.

16 Johannes Olearius, Biblischer Erklärung; Fünfer und letzter Theil, Johann Christoph 
Tarnoven, Leipzig 1681; por. Robin Leaver, Bachs Theologische Bibliothek: eine kritische  
Bibliographie, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1983, s. 81-84 (= Beiträge zur theologi-
schen Bachforschung 1) .

17 J . Olearius, Biblischer Erklärung, op . cit., s. 776. 
18 Ibidem .
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Przykład 3a. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 2, t. 37-38.

Przykład 3b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z roku 1739, cz. 2, t. 37-38, zaznaczono 
zmienione dźwięki w głosie basso continuo.

Między dwoma głosami współtworzącymi ów fragment powstał w wersji 
z roku 1739 interwał trytonu na pierwszą ósemkę w takcie 38, w sposób 
naturalny rozwiązany na interwał seksty małej. Rozładowanie napięcia 
harmonicznego w  subtelny sposób odzwierciedla tu znaczenie opracowa-
nego wspomnianymi współbrzmieniami słowa „lassen” („pozwolić”), a tak-
że całej wypowiedzi Chrystusa, który pragnie uwolnić swoich uczniów od 
gniewu nieprzychylnych mu Żydów. Ponadto, biorąc pod uwagę także po-
przedni takt, w linii continuo powstał łańcuch opadających półtonów, a więc 
interwałów, zdaniem Kirnbergera, „przyjemnych”19. Być może Bach chciał 
podkreślić swoją muzyką, że Chrystus, wypowiadając słowa „pozwólcie tym 
[apostołom] odejść”, ocalił w istocie swoich uczniów od cierpnienia. Żaden 
z nich nie przeszedłby najprawdopodobniej ciężkiej próby wiary, jakiej pod-
dany został ostatecznie ich nauczyciel. Warto zwrócić uwagę, że ta korekta 
Bacha, podobnie jak wiele innych poprawek w  Johannes-Passion z  1739 
roku, skutkuje poprowadzeniem dwóch głosów w przeciwnych kierunkach.

Recytatyw nr 4 „Auf das Wort erfüllet würde, welches er sagte”

W kolejnym recytatywie z Johannes-Passion (nr 4) w wersji z roku 1739 
pojawia się korekta, prowadząca do uporządkowania gramatyki muzycz-
nej. W takcie 10, na jego pierwszą miarę, kompozytor wprowadził cezurę, 

19 J .Ph . Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes, op . cit ., s. 102-103.
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umieszczając kadencję już po wybrzmieniu ostatniego słowa Ewangelisty 
(por. przykład 4a i 4b), aby oddzielić od siebie muzyczną relację dwóch kolej-
nych wydarzeń – odcięcia przez Piotra ucha słudze arcykapłana i rozmowy 
Chrystusa ze swoim uczniem .

Przykład 4a. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 4, t. 9-10.

Przykład 4b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z roku 1739, cz. 4, t. 9-10, zaznaczono 
przesuniętą kadencję.

Zmiany umiejscowienia kadencji pojawiały się zresztą kilkakrotnie 
wśród Bachowskich korekt z roku 1739 i można je uznać za objaw pewnej 
przemiany stylistyki kompozytorskiej. Najistotniejszą korektą w tym recy-
tatywie wydaje się jednak figuracja partii continuo w takcie 13. 

Przykład 5a., J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 4, t. 13-15.

Przykład 5b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z roku 1739, cz. 4, t. 13-15, zaznaczono 
figuracje w partii continuo.
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Słowa „den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat” zostały w tym miej-
scu przez Bacha powtórzone i opracowane muzycznie dwa razy. To jedyny 
taki przypadek w całej rękopiśmiennej partyturze Pasji z 1739 roku, by słowa 
Pisma świętego potraktować w ten sposób. Bach postąpił tak bez wątpienia 
z przyczyn wyrazowych. Powtórzeniu słów Chrystusa już we wcześniejszych 
wersjach kompozycji towarzyszyła odmienna harmonia i nowa melodyka. 
Powodem dokonania korekty była zapewne wola jeszcze doskonalszego wy-
różnienia owych słów poprzez zastosowanie techniki figuracyjnej. Długie 
wartości rytmiczne w partii continuo z wersji z lat 1724-1725 zostały teraz 
wypełnione naprzemiennym ruchem szesnastek i ósemek. Wplecione figu-
racje pełnią funkcję dźwięków przejściowych. Wzbogacają także linię basso 
continuo o pierwiastek melodyczny, powodując, że podstawa harmoniczna 
jednego akordu w naturalny sposób dąży i prowadzi do podstawy akordu 
następnego. Także w tym miejscu da się zaobserwować konsekwentne 
prowadzenie głosu wokalnego i basso continuo w przeciwnych kierunkach  
(t. 14). Korekta przedostatniego taktu recytatywu wydaje się jednak szczegól-
na w porównaniu do innych poprawek. Doprowadziła bowiem do częściowego 
usamodzielnienia się partii basso continuo. Uzyskana w ten sposób faktura 
recytatywu upodabnia go do ariosa lub recytatywu accompagnato . Skojarze-
nie to może okazać się celne, zwłaszcza w świetle doświadczenia w dziedzi-
nie muzyki pasyjnej, jakie Bach zdobył między premierą Johannes-Passion 
w roku 1724 i opracowaniem z roku 1739. W tym okresie Bach zdążył nie 
tylko skomponować monumentalną Pasję Mateuszową (najprawdopodbniej 
pracę zakończył w 1727 roku), ale też przygotować jej gruntowną rewizję 
(1736). Matthäus-Passion BWV 244 zawiera wiele ustępów o  charakterze 
ariosa, najczęściej umiejscowionych bezpośrednio przed ariami. Ważnym 
elementem koncepcji formalnej BWV 244 była idea opracowania wszystkich 
wypowiedzi Chrystusa z użyciem faktury recytatywu accompagnato (ilekroć 
w  tekście Ewangelii przywoływane były bezpośrednio słowa Jezusa, Bach 
poszerzał akompaniującą śpiewakowi grupę muzyków o skrzypków i alto-
wiolistów). Wydaje się, że w 1739 roku Bach nie chciał zmieniać koncepcji 
formalnej Johannes-Passion, ani tym bardziej upodabniać istniejącej wów-
czas już od piętnastu lat kompozycji do swojego najnowszego i najbardziej 
okazałego osiągnięcia w dziedzinie muzyki kościelnej. Prawdopodobnie miał 
świadomość, że każde dzieło muzyczne jest zatrzymaniem w czasie danego 
etapu drogi twórczej kompozytora, który po latach może mu się wydać nie-
doskonały. Dlatego Pasję Janową doskonalił na poziomie szczegółu, ogólny 
zarys utworu pozostawiając bez zmian. Dokomponowanie do recytatywu 



63Bach w poszukiwaniu ideału

secco jednego taktu o charakterze ariosa wzbogaciło całą kompozycję o ele-
ment w  niej wcześniej nieobecny. W poprzednich wersjach Pasji Janowej 
jedynymi fragmentami o  charakterze ariosa były bowiem opisy lamentu 
Piotra i cudów po scenie śmierci Chrystusa.

Recytatyw nr 6 „Die Schar aber und der Oberhauptmann”

Zmiany, których dokonał Bach w recytatywie nr 6, przygotowując czystopis 
Johannes-Passion w  1739 roku, dotyczą głównie sposobu urytmizowania 
wypowiedzi Ewangelisty. W drugiej połowie taktu 6 można dostrzec jednak 
ważną korektę melodyki. Bach zmienił przedostatni dźwięk z a2 na h1 (por . 
przykład 6a i  6b). W pierwszych wersjach Pasji Janowej skok oktawowy 
w górę (a1–a2) poprzedzał wyraz „Hoherpriester” („arcykapłan”). Przypa-
dający na jego pierwszą sylabę dźwięk a2 był najwyższym w całym recytaty-
wie. W ten sposób obrazował Bach muzyką w sposób jasny i czytelny rangę 
funkcji najwyższego dostojnika żydowskiego w czasach Chrystusa. Ów skok 
mógł być też nawiązaniem do znaczenia samego terminu „Hoherpriester”. 

Przykład 6a. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 6, t. 6.

Przykład 6b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z roku 1739, cz. 6, t. 6, zaznaczono zmiany.

Pierwszy człon wyrazu „Hoherpriester” można skojarzyć zarówno 
z niemieckim przysłówkiem „hoch” („wysoko”), jak i z hebrajskim termi-
nem Kohen, który stanowi prawdopodobnie etymologiczne źródło niemiec-
kiego tytułu Hoherpriester. Tak nazywano w  judaizmie kapłanów, którzy 
wywodzili się zawsze z linii męskiej Aarona i należeli do plemienia Lewitów. 
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Najwyższym kapłanom przysługiwał tytuł Kohen Gadol (hebr . Wielki Ka-
płan)20. Z kolei w swoich objaśnieniach do Biblii Olearius tłumaczył termin 
Hoherpriester jako „wyższy w nauce” („Obern im Lehr”)21 . Skok oktawowy 
w górę i użycie najwyższego dźwięku w całej części może uzasadniać zarów-
no przymiot wysokości, jak i „wielkości” kapłana. Według teorii Kirnbergera 
wznosząca oktawa wyrażać miała „radość, odwagę i podnosić na duchu”22 . 
Być może przypisanie takiego afektu osobie Kajfasza, który przyczynił się do 
skazania Chrystusa, wydało się Bachowi nieodpowiednie, więc postanowił 
posłużyć się wstępującym pochodem diatonicznym z wykorzystaniem inter-
wałów sekundy wielkiej i małej, które wyrażały kolejno patos i  smutek23 . 
Jest także prawdopodobne, że kompozytor chciał zrezygnować z prostego 
malarstwa dźwiękowego, jakim było nawiązywanie poprzez ukształtowanie 
linii melodycznej do etymologii słowa „Hoherpriester” .

W takcie 10 recytatywu Bach dokonał korekt zarówno w partii Ewange-
listy, jak i w głosie basso continuo (por. przykłady 7a i 7b). 

Przykład 7a. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 6, t. 10-11.

Przykład 7b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z roku 1739, cz. 6, t. 10-11, zaznaczono 
zmiany w obu partiach.

Można przypuszczać, że intencją twórcy było podkreślenie znaczenia 
słowa „umbrach” (dawna forma imiesłowu „umgebracht” – „zabity”). Kom-

20 Issac Klein, A guide to the Jewish religious practice, The Jewish Theological Seminary 
of America, New York 1979, s. 387-388.

21 J . Olearius, Biblischer Erklärung, op . cit ., s. 775 
22 J .Ph . Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes, op . cit ., s. 102-104. 
23 Ibidem .
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pozytor nie zmieniał wysokości kolejnych dźwięków w partii Ewangelisty, 
zmodyfikował jednak rytmikę, wprowadzając najdłuższą wartość rytmiczną 
(ćwierćnutę z kropką) właśnie na słowie „umbracht”. Jednocześnie umie-
ścił w głosie continuo wznoszący pochód diatoniczny, wzmagający wrażenie 
przeciągnięcia pierwszej sylaby opracowywanego wyrazu. Dlatego prawo-
mocna wydaje się hipoteza, że Bach posłużył się w tym miejscu nieobecną 
wcześniej figurą retoryczną – amplificatio (rozszerzenie), którą tu zreali-
zował poprzez nieoczekiwane wydłużenie wartości rytmicznej. Co ciekawe, 
Bach dokonał w  istocie dwóch analogicznych korekt w  dwóch kolejnych 
recytatywach. Umieszczenie krótkiej figuracji w partii continuo w przed-
ostatnim takcie podsumowującym całą wypowiedź zaobserwować można 
bowiem także w analizowanej powyżej części 4 Johannes-Passion .

Wyraz skoku o tryton w dół w partii Ewangelisty między słowami „um-
bracht” i „für” (Kirnberger charakteryzował taki interwał jako „utonięcie 
w smutku”24) zyskał dodatkowo na znaczeniu z powodu usunięcia akordu 
z ostatniej miary w  takcie 11 w głosie continuo. Współbrzmienie to, któ-
re można określić jako czterodźwięk zmniejszony (D9>

1 w  tonacji d-moll), 
tworzyło w pierwszych wersjach utworu dodatkowe napięcie harmoniczne 
na słowie „für”. Pominięcie tego akordu w roku 1739 pozwoliło Bachowi 
zwrócić uwagę słuchacza na silnie nacechowaną retorycznie linię wokal-
ną, w szczególności zaś na kluczowe dla wymowy całego recytatywu słowo 
„umbracht”. Wyjątkowe współbrzmienie zastosowane przez Bacha do mu-
zycznego opracowania tego wyrazu (○SII> w tonacji d-moll – akord neapo-
litański) domyślnie wybrzmiewa bowiem przez czas trwania dwóch pauz 
ćwierćnutowych, łącząc się z  finałową kadencją. W  ten sposób powstało 
niezwykłe połączenie harmoniczne, w którym dwa akordy pozostają wzglę-
dem siebie w relacji diabolicznego interwału – trytonu (○SII> i D w tonacji 
d-moll, a więc akordy Es-dur i A-dur).

Pokreślenie wyrażenia „umbracht für das Volk” miało głęboki sens 
teologiczny w kontekście następującej bezpośrednio po omawianym recy-
tatywie arii „Von dem Stricken meiner Sünden” (nr 7). Jej tekst w sposób 
poetycki wyjaśniał bowiem słuchaczowi znaczenie ostatnich słów poprze-
dzającego ją recytatywu. Chrystus został „zabity za lud” w tym sensie, że 
jego śmierć „uwalnia z więzów grzechu” całą ludzkość.

24 Ibidem .



Marcin Zdunik66

Recytatyw nr 10 „Derselbige Jünger war den Hoherpriester 
bekannt”

Istotną zmianę melodyki zauważyć można również w takcie 5 recytatywu 
nr 10, na słowach „Petrus aber stund draußen vor der Tür”25 (por. przykład 
8a i 8b). W wersji z roku 1739 partię Ewangelisty poprowadził Bach w wyż-
szym rejestrze tenorowym, tak że śpiewak miał dojść do dźwięku a1 .

Przykład 8a. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 10, t. 5.

Przykład 8b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z  roku 1739, cz. 10, t. 5, zaznaczono 
zmieniony fragment melodii .

Zmiana ta raczej nie była podyktowana intencją wykorzystania czy eks-
ponowania możliwości wokalnych śpiewaka, którego kompozytor akurat 
miał do dyspozycji. Nie ma bowiem pewności, że Bach przygotowywał par-
tyturę z myślą o konkretnym wykonaniu i wykonawcy. Poza tym, w takcie 7 
omawianego recytatywu można zaobserwować odwrotną zmianę rejestru 
– jego obniżenie. Analogicznie, należy raczej wykluczyć sytuację, w której 
celem korekty była rezygnacja z rozwiązań kompozycyjnych we wcześniej-
szych wersjach dzieła, które miałyby rzekomo zostać wymuszone z powodu 
słabszych umiejętności śpiewaka. Trzeba zatem skoncentrować się na arty-
stycznym i teologicznym wydźwięku wskazanych poprawek.

Dzięki wprowadzonym zmianom na słowie „draußen” (sic!) powstał 
w partii Ewangelisty skok o sekstę wielką w dół, określany przez Kirnbergera  

25 „Piotr natomiast stał przy bramie na zewnątrz” (tłum. autora).
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jako „dość przeraźliwy”26 (w opracowaniu muzycznym tego słowa w roku 
1724 Bach powtórzył dźwięk c1). „Dość przeraźliwy” interwał w połączeniu 
z dysonującą harmonią (D7

3 w tonacji g-moll) ma wyrażać ból i przerażenie 
człowieka, który nie może lub nie potrafi pójść w  ślady Chrystusa. Piotr 
bowiem nie wszedł do pałacu arcykapłana, ale został na zewnątrz. Afekt 
bólu ma tu kontrastować z afektem radości, który dominuje we fragmencie 
recytatywu opisującym wejście Jana za Jezusem do pałacu.

W  ramach kolejnych korekt Bach zrezygnował następnie z  dwóch 
dysonansowych skoków interwałowych (saltus duriusculus) na słowie  
„Türhüterin” („odźwierna”): ze skoku o tryton w takcie 9 oraz o septymę 
między taktem 11 i 12. Prawdopodobnie kompozytor uznał, że tekst w tym 
miejscu nie wymaga budowania napięcia tak silnymi środkami retoryczny-
mi (por. przykład 9a i 9b).

Przykład 9a. J.S. Bach, Johannes-Passion, 
wersja z lat 1724-1725, cz. 10, t. 11-12.

Przykład 9b. J.S. Bach, Johannes-Passion, 
wersja z  roku 1739, cz. 10, t. 11-12, 
zaznaczono skorygowane dźwięki.

W  wersji z  1739 roku można zaobserwować konsekwentne unikanie 
wszystkich dźwięków poniżej dźwięku E w partii continuo, podobne korek-
ty mają bowiem miejsce w taktach 37-38 (w numeracji wersji z 1739 roku 
takty 38-39; por. przykład 10a i 10b). 

Przykład 10a. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 10, t. 37-38.

26 Ibidem .
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Przykład 10b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z roku 1739, cz. 10, t. 38-40, zaznaczono 
zmiany w partii continuo.

Być może miał Bach w tym miejscu obiekcje co do brzmienia któregoś 
z realizujących głos basso continuo instrumentów w tak niskim rejestrze. 
Prawdopodobne jest jednak także to, że ekstremalne brzmienia (np. re-
jestry skrajne) chciał zastosować dopiero w  kulminacyjnych momentach 
dzieła, których jednak nie było mu dane zanotować w planowanym czysto-
pisie Pasji Janowej przygotowywanym w roku 1739, gdyż – jak to wcześniej 
zaznaczono – zrezygnował z jego dokończenia. 

W  taktach 20-21 omawianego recytatywu w  wersji z  roku 1739 Bach 
wydłużył poszczególne wartości rytmiczne, pragnąc zapewne stworzyć wra-
żenie stagnacji i podkreślając nim bezczynność Piotra, który „stał i grzał 
się” (J 18,18; por. przykład 11a i 11b).

Przykład 11a. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z lat 1724-1725, cz. 10, t. 19-20.

Przykład 11b. J.S. Bach, Johannes-Passion, wersja z roku 1739, cz. 10, t. 20-21, zaznaczono 
fragment poddany przez Bacha augmentacji rytmicznej .
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wersji z roku 1739 akord minorowy 
zastąpił dawne zwieńczenie tej frazy w tonacji A-dur. W ten sposób refleksyj-
ny fragment recytatywu dotyczący Piotra został wyraźnie oddzielony od roz-
poczynającej się w 22 takcie relacji z rozmowy Chrystusa z arcykapłanem. 

Konkluzja

Analiza zmian dokonanych w recytatywach w kolejnych wersjach Johan-
nes-Passion pozwala określić kilka podstawowych tendencji w  sposobie 
korygowania kompozycji przez Bacha. Najbardziej istotne zmiany dotyczą 
retorycznej wymowy kolejnych fragmentów Johannes-Passion . Wydaje 
się, że lipski kantor ograniczył tu proste malarstwo dźwiękowe na rzecz 
udoskonalenia bardziej wyszukanych typów retoryki muzycznej, co nada-
ło utworowi wydźwięk bardziej moralizatorski. Odmalował muzyką w ten 
sposób chociażby postawę Piotra, który najpierw nie wszedł za Chrystusem 
na dziedziniec arcykapłana, aby później bezczynnie oczekiwać na rozwój 
wydarzeń. Tezę o takich właśnie motywacjach twórczych kompozytora po-
twierdzać może między innymi fakt, że wprowadzane zmiany w partiach 
śpiewaków nie mogły być podyktowane możliwościami wokalnymi nowych 
zapewne w  roku 1739 wykonawców. Ambitus poszczególnych głosów po-
zostawał bowiem na ogół niezmienny. Wiele korekt dotyczyło gramatyki 
muzycznej, którą kompozytor konsekwentnie uporządkował. Najprawdo-
podobniej starał się w taki sposób zmienić kształt swobodnej wypowiedzi 
recytatywnej, aby końcówki poszczególnych zdań tekstu Ewangelii były 
muzycznie opracowane w podobny sposób. Najistotniejszy wniosek powyż-
szych dociekań ma jednak naturę ogólną. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy można – zdaniem autora – przypuszczać, że pracę twórczą Bacha 
charakteryzowało nieustanne dążenie do artystycznego ideału. Teza ta 
nie wydaje się zaskakująca ani odkrywcza w kontekście najdonioślejszych 
przedsięwzięć lipskiego kantora, np. kolejnych roczników kantat. Kompo-
zytor nie ustawał jednak w poszukiwaniach muzycznej doskonałości nawet 
w  sytuacji, gdy rewidował gotowe już kompozycje, często powodowany 
praktycznymi wymogami nowego kontekstu wykonawczego . Taka postawa 
twórcza może stanowić także dziś, pomimo nieustannych przemian sztuki, 
wzór i inspirację dla każdego artysty.
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Summary

Bach in search of an ideal: about the purpose of the changes  
in the recitatives in Johannes-Passion BWV 245 in versions 
from the years 1724 and 1739

The article is devoted to Bach’s corrections to St John’s Passion BWV 
245. The first Passion music by the cantor from Leipzig was written in 
1724, and was revised by the composer on at least three occasions, in the 
years 1725, 1732 and 1739. On each occasion Bach introduced numerous 
innovations into his Passion, intruding to different degrees into the struc-
ture, emotional expression and the rhetorical impact of the work. This text 
attempts to establish the composer’s motivation for the constant correcting 
of a work which, in fact, was excellent in its original form. The author bases 
his conclusions on a detailed analysis of the corrections introduced by Bach 
into the five recitatives in the incomplete manuscript score of the works 
from 1739. An important analytical tool in the course of this investigation 
turned out to be the description of the affective properties of intervals  
taken from the famous treatise by Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst 
des reinen Satzes in der Musik .

Translated by Zofia Weaver
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Muzyczne portrety śpiewaków w operach Arminio, 
Giustino i Berenice Georga Friedricha Händla*

Arminio, Giustino i  Berenice zostały skomponowane i  wystawione przez 
Georga Friedricha Händla w sezonie operowym 1736/1737. Choć te drammi 
per musica wyraźnie różnią się charakterem, łączy je obsada śpiewaków, 
niemal identyczna podczas każdej z trzech prapremier. Poza tym ich libretta 
mają uderzająco wręcz podobne schematy wydarzeń: w każdym z nich głów-
ny bohater męski zostaje niesłusznie skazany na karę śmierci, której jednak 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności unika i ostatecznie triumfuje. W bogatej 
spuściźnie operowej Händla, liczącej ponad czterdzieści kompozycji, dzieła 
te nie zajmują miejsca poczesnego, przeciwnie, pozostają w cieniu jego bar-
dziej znanych ówczesnych oper, takich jak Alcina (1735) czy Serse (1738). 
Przedmiotem rozważań stały się dla mnie poszczególne partie wokalne 
w tych trzech operach. Jak bowiem trafnie zauważył C. Steven LaRue, choć 
obecnie wydaje się, że to kompozytor był centralną postacią w operze pierw-
szej połowy XVIII wieku, w rzeczywistości znajdował się on w cieniu śpie-
waków, o wiele bardziej wówczas cenionych1. To oni otrzymywali najwyższe 
wynagrodzenia, wzbudzali największy entuzjazm, to głównie ich talenty 
decydowały o  powodzeniu bądź porażce opery2. Händel, kierując przed-
siębiorstwem operowym o charakterze komercyjnym, liczył się z wymaga-
niami publiczności i dla niej sprowadzał gwiazdy wokalistyki – najczęściej 
z Włoch – mające zapewnić jego operom powodzenie. Do najsłynniejszych 

* Niniejszy artykuł oparty jest na pracy magisterskiej pod tym samym tytułem, napisanej 
w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego 
w roku 2012 pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Żórawskiej-Witkowskiej.

1 Por. C. Steven LaRue, Händel and his Singers, The Creation of the Royal Academy  
Operas, 1720-1728, Clarendon Press, New York 1995, s. 1. 

2  Zagadnienie hierarchii artystów muzyków tamtych czasów omawia szeroko Alina  
Żórawska-Witkowska w  artykule Społeczny status muzyka w  baroku (1580-1770), „Barok.  
Historia – Literatura – Sztuka” 1999, VI nr 1, s. 25-51. 
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śpiewaków współpracujących z  kompozytorem należeli Nicolo Grimaldi 
zwany Nicolini, Francesca Cuzzoni, Francesco Bernardi zwany Senesino 
i Gaetano Majorano zwany Caffarelli. W sezonie 1736/1737 natomiast ze-
spół solistów Händla tworzyli śpiewacy nieco mniej znani, ale w większości 
także wybitni: kastrat-alt Domenico Annibali, sopran Anna Maria Strada 
del Pò, kastrat-sopran Gioacchino Conti zwany Gizziello, alty: Francesca 
Bertolli, Maria Caterina Negri i Maria Rosa Negri, tenor John Beard, bas 
Henry Reinhold oraz sopran William Savage. Oni to właśnie – poza Marią 
Rosą Negri, która nie brała udziału w prawykonaniach omawianych tu oper 
– są bohaterami niniejszego artykułu. Ponieważ prezentacja talentu owych 
artystów była możliwa oczywiście jedynie na podstawie bardzo ograniczo-
nych źródeł (partytur oraz opinii osób z  epoki), ma ona charakter – siłą 
rzeczy – w dużej mierze hipotetyczny. Należy wziąć przy tym pod uwagę 
fakt, że Händel – człowiek dość autorytatywny – nie zawsze pozwalał śpie-
wakom na nadmierne popisywanie się, świadomie ograniczając ich zasoby 
wokalne, co ma związek z tym, że cechy arii zależały głównie od sytuacji 
dramatycznej i ważności postaci w operze. Przyjmujemy jednocześnie, że 
musiał dobrze znać możliwości swojego zespołu. 

Literatura na temat interesujących mnie śpiewaków i ich partii jest raczej 
skromna, zwłaszcza w języku polskim3. Poza hasłami encyklopedycznymi4 
nie ma zbyt wielu publikacji5. Wyjątek w tym względzie stanowi Domenico 
Annibali, kastrat „wypożyczony” przez Händla z  dworu polsko-saskiego, 
któremu obszerny artykuł poświęciła Alina Żórawska-Witkowska6. Poniżej 
opisuję nie wszystkie występy ośmiorga śpiewaków, jakie mieli oni w Armi-
nio, Giustino i Berenice, lecz tylko te najistotniejsze dla ich charakterystyki . 

3  Śpiewacy ci nie zostali uwzględnieni w Encyklopedii muzycznej PWM .
4  Por. podrozdziały poświęcone kolejnym śpiewakom.
5  Dobrym punktem odniesienia okazały się opinie Charlesa Burneya z  uwagi na nie-

wielki dystans czasowy, jaki dzielił autora od prawykonań oper Händla; por. Charles Burney, 
A General History of Music, Frank Mercer (red.), Foulis, London – Harcourt Brace, New York 
1935. We współczesnej literaturze dotyczącej oper Händla jedną z najważniejszych pozycji jest  
Winton Dean, Händel’s Operas 1726-1741, Boydell Press, Woodbridge 1995. O ile Dean, opisu-
jąc opery, skupia się na postaciach libretta, to Burney każdorazowo wymienia nazwiska śpiewa-
ków odtwarzających konkretne arie i duety. 

6  Por. Alina Żórawska-Witkowska, Domenico Annibali i  jego Händlowskie wcielenia  
operowe, [w:] Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański (red.), Händel, Haydn i idea uniwer-
salizmu muzyki, Rythmos, Poznań 2010, s. 205-230; Alina Żórawska-Witkowska, Die Karriere 
von Domenico Annibali und seine Händelschen Opernrollen, „Händel Jahrbuch” 2012, s. 57-
71. Autorka nie tylko omawia partie skomponowane przez Händla specjalnie dla Annibalego, 
ale odtwarza też dokładnie karierę śpiewaka ze szczególnym uwzględnieniem jego nieznanych 
dotąd pobytów w Warszawie.
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Do interesujących wniosków prowadzi też porównanie śpiewaków między 
sobą.

Arminio, Giustino, Berenice

Sezon 1736/1737 nie był dla Händla okresem szczególnie pomyślnym7. Choć 
kompozytor przygotował i wystawił wtedy aż trzy nowe opery (przeważnie 
pisał po jednej operze lub dwie na sezon), to w czerwcu 1737 roku zbankru-
towało przedsiębiorstwo operowe, którym kierował – The Royal Academy of 
Music, co stanowiło punkt zwrotny w jego karierze. Poza tym musiał zmie-
rzyć się z ciężką chorobą, która trapiła go od 13 kwietnia aż do września 
1737 roku, kiedy to odzyskał zdrowie po kuracji w  wodach Akwizgranu. 
Daty związane z powstaniem i prapremierami oper Arminio, Giustino i Be-
renice przedstawia poniższy wykaz:

1736 rok 
14 sierpnia – rozpoczęcie pracy nad Giustino 
7 września – koniec pracy nad aktem III Giustino 
15 września – początek pracy nad Arminio 
14 października – Arminio ukończony  
15-20 października – instrumentowanie Giustino 
18 grudnia – rozpoczęcie pracy nad Berenice

1737 rok 
12 stycznia – prapremiera Arminio 
27 stycznia – koniec pracy nad Berenice 
7 lutego – rozpoczęcie prób do Giustino 
25 lutego – prapremiera Giustino 
18 maja – prapremiera Berenice (Händel nieobecny z powodu choroby) 

Arminio charakteryzuje się treścią wyjątkowo przejmującą, nawet jak 
na gatunek opery seria. Źródłem libretta jest francuski dramat Arminius 
Jeana Galberta de Campistrona z 1684 roku. Adaptacji sztuki na libretto 
operowe dokonał jako pierwszy Antonio Salvi dla Alessandra Scarlattiego 

7 Informacje w tym podrozdziale oparte są na publikacjach: W. Dean, Handel’s Operas . . ., 
op . cit ., s. 349-361; Margaret Eisen, Walter Eisen (red.), Händel-Handbuch, t . 1: Bühnenwerke, 
Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1978, s. 431-460; Stefanie Rauch, Berenice, [w:] Hans 
Joachim Marx (red.), Händel-Handbuch, t. 2: Händels Oper, cz. 1, Laaber-Verlag, Laaber 
2008, s. 312-316; Angela Romagnoli, Giustino, [w:] H.J. Marx (red.), Händel-Handbuch, t. 2,  
op . cit ., s. 305-311; Rainer Schmusch, Arminio, [w:] H.J. Marx (red.), Händel-Handbuch, t. 2, 
op . cit., s. 295-304; Reinhard Strohm, Essays on Händel and Italian opera, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge – New York 1985, s. 73-75.
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(pierwsze wykonanie: Pratolino 1703). Z  tekstu Salviego skorzystał ano-
nimowy autor libretta Händla (być może sporządził je sam kompozytor). 
Historyczny protoplasta tytułowego bohatera opery to wódz Arminiusz 
(niem. Hermann), pod którego kierunkiem wojska germańskie zwycięży-
ły Rzymian podczas bitwy w Lesie Teutoburskim (9 rok n.e.). Akcja opery 
zawiązuje się, gdy Arminio zostaje zdradzony i wydany Rzymianom przez 
germańskiego księcia Segesta. Konflikty tragiczne tworzą następujące fak-
ty: Tusnelda – córka Segesta, jest zarazem żoną Arminia, którą ojciec prag- 
nie oddać za żonę Varowi, rzymskiemu dowódcy, licząc na to, że Arminio  
zostanie zgładzony; Sigismondo – syn Segesta, który zakochany jest ze wza-
jemnością w Ramise, siostrze Arminia, zmuszany jest przez ojca (bezsku-
tecznie) do wyrzeczenia się tej miłości. Początkowo sprawa idzie po myśli 
Segesta: Arminio, odmawiający podporządkowania się władzy rzymskiej, 
zostaje skazany na szafot. Egzekucja zostaje jednak odroczona, gdyż nagle 
pojawia się wieść o rozpoczęciu bitwy – oto wojska germańskie ruszyły na 
Rzymian w odwecie za niedawno poniesioną klęskę. Arminio ponownie trafia 
do więzienia, wkrótce uwalnia go jednak Sigismondo, może więc przyłączyć 
się do walki. Tym razem jego oddziały zwyciężają. Triumfujący Arminio po 
przybyciu na zamek Segesta nie mści się jednak na swym krzywdzicielu, 
lecz wspaniałomyślnie mu przebacza. 

Role na przedstawieniach premierowych Arminia zostały obsadzone 
następująco:

Tabela 1. Pierwsza obsada Arminio i liczba wystąpień (termin „aria” odnosi się tutaj też 
do „ariosa”8) .

ŚPIEWAK ROLA LICZBA WYSTĄPIEŃ 

Domenico Annibali
Anna Maria Strada del Pò
Gioacchino Conti
Francesca Bertolli
Maria Caterina Negri
John Beard
Henry Reinhold

Arminio
Tusnelda
Sigismondo
Ramise
Tullio
Varo
Segeste

6 arii, accompagnato, 2 duety
7 arii, 3 duety
5 arii
3 arie i duet
2 arie
2 arie 
1 aria 

8 W  partyturach wydanych przez Friedricha Chrysandera niektóre wystąpienia solowe 
zostały nazwane arioso, lecz różnica między arią a ariosem polega tam wyłącznie na mniejszych 
rozmiarach i uproszczonej formie tego drugiego. Por . Friedrich Chrysander (red .), Georg Fried-
rich Händels Werke: Ausgabe der Deutschen Händelgesellschaft, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 
1858-85, t. XXXIV Giustino, t. XXXVI Berenice, t. LXXXIX Arminio . W niniejszym artykule, 
z uwagi na jego przedmiot, wszystkie ariosa są traktowane jak arie, gdyż istotą jednych i dru-
gich jest, poza wyrażeniem afektu postaci, wystąpienie solowe śpiewaka. 
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Libretto Giustino pochodzi od Nicolò Beregana, który napisał je dla 
kompozytora Giovanniego Legrenziego (Wenecja, 1683 rok). Później libret-
to to przetworzył Pietro Pariati i z jego właśnie wersji skorzystał następnie 
Händel (lub nieznany librecista pracujący dla kompozytora), opracowując 
je na własny użytek. Treść Giustino nawiązuje do historii Konstantynopo-
la, jednak niewiele ma wspólnego z faktami. Niespodziewane zwroty akcji, 
nagłe zmiany zachowania bohaterów i  elementy fantastyczne sprawiają, 
że dzieło ma do pewnego stopnia nawet komiczny wydźwięk. Pierwowzo-
rem tytułowego bohatera jest cesarz bizantyjski Justyn I (wuj Justyniana 
I Wielkiego), który panował w VI wieku, a urodził się jako tracki wieśniak. 
Opera rozpoczyna się koronacją Anastasia na władcę Bizancjum. W trakcie 
uroczystości przybywa posłaniec od wodza Vitaliana i przekazuje, że jego 
pan żąda wydania mu cesarskiej małżonki Arianny, grożąc wojną w razie 
odmowy. Anastasio przeciwstawia się, jednak wkrótce Arianna zostaje 
porwana na rozkaz Vitaliana. Szczęśliwie jednak na dworze pojawia się 
Giustino – trudzący się pracą na roli człowiek, który uratował cesarską sio-
strę Leocastę przed niedźwiedziem. Na prośbę Anastasia Giustino uwalnia 
również Ariannę, która miała zostać złożona w ofierze morskiemu potwo-
rowi za karę, ponieważ nie była posłuszna Vitalianowi. Po tym wszystkim 
Vitaliano zostaje złapany i  zamknięty w wieży, w której ma pozostać do 
końca życia. Wkrótce Anastasio ulega kłamliwej sugestii swojego sługi 
Amanzia, według której Giustino miał romans z Arianną. Giustino więc, 
mimo wszystkich swych bohaterskich czynów, zostaje za rzekome prze-
winienie skazany na śmierć. Na prośbę Leocasty Anastasio łagodzi karę, 
skazując Giustina na banicję. Wygnany Giustino błąka się po pustkowiu, 
gdzie spotyka go Vitaliano, który zdołał uciec z wieży i zamierza go teraz 
w odwecie zasztyletować. Nagle jednak z nieba uderza piorun i pęka skała 
ukazując stary grób. Z mogiły wydobywa się głos – to dusza zmarłego ojca 
Vitaliana przestrzega go przed zabiciem Giustina, gdyż przynależy on do 
ich rodu. Kiedy Giustino i Vitaliano poznają się jako bracia, udają się na 
dwór Anastasia. Tam okazuje się, że Amanzio poprzez swoje intrygi zdo-
łał przejąć władzę i uczynić Anastasia swym poddanym. Nikczemny sługa 
zostaje ukarany. Na końcu Anastasio pozwala Giustinowi współrządzić 
z nim, a także poślubić Leocastę. 

Premierowa obsada Giustina przypomina tę z Arminia, jednak jest bo-
gatsza o jednego śpiewaka – Williama Savage’a w alegorycznej roli Fortuny. 

Libretto Berenice powstało na podstawie tekstu Antonia Salviego, napi-
sanego w 1709 roku w Pratolino koło Florencji dla kompozytora Giacoma
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Tabela 2. Pierwsza obsada Giustina i liczba wystąpień śpiewaków w poszczególnych rolach. 

ŚPIEWAK ROLA LICZBA WYSTĄPIEŃ

Domenico Annibali

Anna Maria Strada del Pò

Gioacchino Conti

Francesca Bertolli

Maria Caterina Negri

John Beard

Henry Reinhold

William Savage

Giustino

Arianna

Alessandro

Leocasta

Amanzio

Vitaliano

Polidarte

Fortuna

7 arii, 2 accompagnata

5 arii i duet

5 arii i duet

4 arie

3 arie

3 arie

1 aria

1 aria

Antonia Pertiego. Anonimowy librecista Händla dokonał w owym tekście 
drastycznych skrótów. Akcja opery rozgrywa się w Egipcie w czasach pano-
wania Bereniki III (I wiek p.n.e.). Dzieło splata – w równych proporcjach – 
wątki miłosne z politycznymi. Główna bohaterka opery ma zostać poślubio-
na zadurzonemu w niej Rzymianinowi Alessandrowi, a małżeństwo to ma 
przypieczętować pokój między Rzymem a Egiptem. Królowa nie przystaje 
na te warunki, gdyż od dawna kocha księcia Demetria. Nie wie, że Demetrio 
spiskuje przeciwko niej, chcąc pozbawić ją władzy, a ponadto jest już zwią-
zany z  jej siostrą Selene. Kiedy spisek wychodzi na jaw, królowa skazuje 
Demetria na śmierć, pomimo swojej miłości do niego. Wkrótce jednak ulega 
szczerym uczuciom Alessandra, a także ułaskawia Demetria. Obsada pre-
mierowa Berenice była identyczna jak w Arminio . 

Tabela 3. Pierwsza obsada i liczba wystąpień bohaterów Berenice .

ŚPIEWAK ROLA LICZBA WYSTĄPIEŃ

Anna Maria Strada del Pò

Domenico Annibali

Gioacchino Conti

Francesca Bertolli

Maria Caterina Negri

John Beard

Henry Reinhold

Berenice

Demetrio

Alessandro

Selene

Arsace

Fabio

Aristobolo

6 arii i 2 duety

5 arii, 1 accompagnato i 1 duet

5 arii i 2 duety

4 arie

2 arie i 1 duet

2 arie

2 arie
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Śpiewacy i ich partie

Domenico Annibali

Domenico Annibali (inne wersje nazwiska: Annibale, Anibali, Hannibali), 
zwany również Annibalino, Balini, Balino lub Dominichino, był jednym 
z najwybitniejszych kastratów altowych w XVIII wieku. Urodził się w Ma-
ceracie w 1705 roku (był więc rówieśnikiem Carla Broschiego zwanego Fari-
nellim). Uczył się muzyki początkowo u Pietra Benedettiego w Recanti koło 
Loreto. Później, za sprawą Emillia Villia, weneckiego posła króla polskiego 
Augusta II, Annibali został wybrany na stypendystę tego króla i potencjal-
nego nadwornego śpiewaka. Na koszt dworu polsko-saskiego Annibali kon-
tynuował naukę w Loreto oraz w Wenecji, gdzie miał miejsce jego udany de-
biut sceniczny, prawdopodobnie w operze Tomasa Albinoniego L’incostanza 
schernita. Zanim Annibali zawarł kontrakt z dworem królewskim w Dreźnie 
w roku 1730, występował w różnych teatrach włoskich, głównie w Wenecji 
i Rzymie. Jak twierdzi Alina Żórawska-Witkowska, jest bardzo prawdopo-
dobne, że Händel, który przebywał w 1729 roku w Wenecji, poszukując tam 
śpiewaków do swej londyńskiej trupy, spotkał już wówczas Annibalego; być 
może też Annibali wyjechał w swą pierwszą podróż do Londynu w tym sa-
mym roku za namową lub nawet w towarzystwie samego kompozytora9 . Na 
dworze drezdeńskim, gdzie funkcję kapelmistrza pełnił kompozytor Johann 
Adolf Hasse, Annibali brał udział w premierach trzynastu jego oper, w tym 
Cleofide, Tito Vespasiano, Demetrio, Arminio i Demofoonte. W czasie urlo-
pów śpiewak wyjeżdżał na występy do Rzymu, Neapolu, Wenecji, Londynu, 
Berlina i  prawdopodobnie Wiednia. Jako muzyk królewski czterokrotnie 
odwiedził też Warszawę (1735-1736, 1744-1745, 1746, 1748-1749), uświet-
niając swym śpiewem uroczystości dworskie. Najbardziej interesujący jest 
tutaj drugi (?) pobyt Annibalego w Londynie, od listopada 1736 do czerwca 
1737 roku. Londyńskim debiutem operowym śpiewaka była rola tytułowa 
we wznowieniu Poro, re dell’Indie (8 grudnia 1736). Specjalnie dla Anniba-
lego Händel skomponował tytułowe partie w Arminio i Giustino oraz partię 
Demetria w Berenice. Poza operami, śpiewak wziął udział w wykonaniach 
oratoriów Il trionfo del Tempo e del Disinganno, Esther oraz Alexander  
Feast, a także w pasticcio Händla Didone abbandonata (na podstawie opery 
Leonardo Vinciego). W sierpniu 1737 roku Annibali znalazł się ponownie 

9 A. Żórawska-Witkowska: Domenico Annibali . . ., op . cit., s. 208-209. Biogram Annibalego 
w niniejszym artykule napisałem, opierając się głównie na tym artykule.
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w Dreźnie. Występował na scenie aż do roku 1752, kiedy to musiał zrezy-
gnować z dalszej kariery operowej, prawdopodobnie ze względu na zły stan 
zdrowia. Do kapeli królewskiej należał jednak aż do 1764 roku, a następnie 
przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata życia spędził w miejscu urodzenia 
i w Rzymie, gdzie w 1779 roku lub nieco później zmarł. 

Tabela 4. Role i wystąpienia solowe Domenica Annibalego w Arminio, Giustino i Berenice . 

ROLA / OPERA AKT I AKT II AKT III

Arminio / 
Arminio

duet Il fuggir, cara 
mia vita  
(z A.M. Stradą del Pò)
aria Al par della mia 
sorte

aria Duri lacci
aria Sì, cadrò
aria Vado a morir

accompagnato Fier 
teatro di morte
aria Ritorno alle 
ritorte
aria Fatto scorta
duet Ritorna nel core 
(z A.M. Stradą del Pò)

Giustino / 
Giustino

aria Può ben nascer
aria Bel ristoro dei 
mortali
accompagnato Chi mi 
chiama alla gloria?
aria Se parla nel mio 
cor
aria Allor ch’io forte 
avrò

aria Sull’ altar  
di questo Nume

aria Zefiretto, che 
scorre nel prato
accompagnato 
Fortuna! m’hai 
tradita!
aria Sollevar  
il mondo oppresso

Demetrio / 
Berenice

aria Nò, soffrir non 
può il mio amore
duet Se il mio amor/
Se il tuo amor
(z A.M. Stradą del Pò)

aria Se non ho l’idol 
mio
accompagnato Selene 
infida 
aria Sù, Megera, 
Tesifone, Aletto
aria Sì tra i ceppi

aria Per sì bella 
cagion

Jak widać, Händel szczodrze wyposażył Annibalego w występy. W par-
tii Arminia śpiewak miał coraz więcej możliwości eksponowania swojego 
talentu w  każdym kolejnym akcie. W  akcie I  wykonywał duet ze Stradą 
del Pò, która występowała tu w roli Tusneldy, a także arię Al par della mia 
sorte (4/I). Aria ta stanowi pierwszy w operze wielki manifest patriotycznej 
postawy odgrywanego bohatera . Nie zawiera raczej wokalnych popisów; 
tempo arii (andante) nie sprzyja wirtuozerii, a ambitus partii wokalnej wy-
nosi zaledwie nonę, jednak ozdobę stanowi tu pojawiająca się na samym 
początku czterotaktowa messa di voce . 
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Przykład 1. Aria Al par della mia sorte (Arminio, 4/I), t. 10-1910 . 

W II akcie Arminio Annibali zaprezentował się bardziej wszechstronnie. 
Wykonywał tam trzy arie, z czego dwie, Duri lacci i następująca po niej Sì, 
cadrò tworzą formę, którą Winton Dean nazywa układem cavatina – caba-
letta11. Określenie takie wynika z kontrastu między ariami i bliskiego ich 
położenia (między nimi występuje tylko krótki recytatyw secco). Pierwsza 
z nich jest skomponowana w wolnym tempie (larghetto), w tonacji c-moll 
i zawiera sporo dysonansów tworzących figury retoryczne passus duriuscu-
lus, które oddają bolesny afekt słów. Aria Sì, cadrò natomiast ma tempo 
szybkie, tonację durową i  dzięki długim koloraturom jest zdecydowanie 
popisowa. Zastosowane środki muzyczne wynikają stąd, że w arii Duri lac-
ci bohater opiewa kajdany, w  które jest zakuty, bowiem przyczyniają się 
one do wolności jego ojczyzny, natomiast w arii Sì, cadrò stawia wyraźny 
opór dręczycielom i przepowiada im klęskę, nawet jeśli miałaby nastąpić 
po jego śmierci. W następnej arii, Vado a morir, głos Annibalego był do-
brze wyeksponowany, ponieważ akompaniament ograniczał się w  niej do 
basso continuo. Podobna sytuacja ma miejsce oczywiście w accompagnato 
Fier teatro di morte z aktu III. Ani jednak w tym recytatywie, ani w żadnej 
z wymienionych dotąd arii Annibali nie prezentował całej swojej dwuokta-
wowej niemal skali głosu (a-g’’). Możliwość taką miał dopiero w finale ope-
ry. Wtedy Arminio wyrusza na bitwę pełen nadziei, że pokona wroga. Aria 
Fatto scorta, która występuje w tym miejscu, jest prawdziwie wirtuozowska: 
zawiera liczne i długie koloratury, zaś skoki interwałowe sięgają nawet du-
odecymy (por. przykład 2), a robią tym większe wrażenie, że śpiewane są 
na drobnych wartościach rytmicznych w  szybkim tempie. Większość arii 

10  Przykłady nutowe w  niniejszym artykule pochodzą z: F. Chrysander (red.), Georg  
Friedrich Händels Werke, op . cit . Por . przyp . 8 . 

11  W . Dean, Handel’s Operas . . ., op . cit., s. 254. 
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Annibalego w tej operze ma jednak tempa wolne lub umiarkowane, co od-
powiada przedstawionemu typowi bohatera . 

Przykład 2. Aria Fatto scorta (Arminio, 6/III), t. 60-61.

W  powierzonej Annibalemu tytułowej roli w  Giustino najważniejszy 
moment stanowi chyba odsłona 2 aktu II, kiedy publiczność przez dłuższy 
czas jest skupiona niemal wyłącznie na jego postaci. Kastrat miał tam aż 
trzy arie i accompagnato, a ponadto doskonałą możliwość zaprezentowania 
swego wyjątkowego ponoć talentu aktorskiego. Odsłona rozpoczyna się arią 
Può ben nascer, która ma rustykalny charakter i towarzyszy pracy bohatera 
przy pługu. Następnie w krótkim recytatywie secco Giustino przyznaje, że 
pragnie porzucić uprawę ziemi i zostać wojownikiem. W arii Bel ristoro dei 
mortali, śpiewanej przed odpoczynkiem, wyraża jednak zwątpienie w speł-
nienie tych marzeń. Kiedy zapada w sen, scena się rozjaśnia, a z nieba scho-
dzi alegoryczna postać Fortuny na wirującym kole. Wraz z nią pojawia się 
jej orszak, niosąc berło, koronę i inne rozmaite skarby. Fortuna przepowia-
da Giustinowi przyszłość pełną zwycięskich walk oraz wojennych trofeów, 
a także obiecuje zamienić jego wiejską chatkę na królewski pałac, a łąkę, 
na której odpoczywa, na tron. Wspaniałe widowisko z postacią alegoryczną 
i chórem w roli orszaku było nie tylko ozdobą opery; dla Annibalego scena 
snu musiała być okazją do odpoczynku między wystąpieniami. Po oddaleniu 
się Fortuny śpiewał bowiem jako Giustino accompagnato Chi mi chiama 
alla gloria? W słowach tego recytatywu bohater przedstawia swą decyzję 
o  zerwaniu z  dotychczasowym trybem życia i  zostaniu wojownikiem. Po 
tym wszystkim następowała walka z niedźwiedziem i na zakończenie od-
słony pełna radości aria Se parla nel mio cor. W akcie I Annibali miał jesz-
cze arię Allor ch’io forte avrò, która wyróżnia się spośród pozostałych dość  
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rozbudowanym aparatem orkiestrowym (róg I i II, obój I i II, skrzypce I i II, 
altówki, instrumenty basowe), wydawałoby się więc, że stanowi dowód na to, 
że artysta dysponował głosem bardzo dynamicznym. Tak jednak nie można 
wnioskować, gdyż w arii tej instrumenty grają tutti jedynie w ritornelach, 
a partii wokalnej towarzyszy orkiestra w zmniejszonym składzie. W akcie 
II śpiewak miał możliwość kolejnego popisu aktorskiego: tam następowała 
druga walka Giustina, tym razem z potworem morskim. Warto tu dodać, że 
tego typu sceny były już wcześniej oglądane przez londyńską publiczność 
– w roku 1709 w Queen’s Theatre of Haymarket kastrat Nicolini śpiewał 
w  operze Giovanniego Manciniego L’idaspe Fedele, w  której brał udział 
w scenie walki z lwem. Nie jest dziś jasne, w jaki sposób realizowano takie 
sceny, ale ta była przebojem sezonu; żartobliwie zarzucano jej jedynie, że 
lew nie ożywał podczas bisów12. Prawdopodobnie walki w wykonaniu Giu-
stina-Annibalego, choć krótkie, wywoływały podobną reakcję publiczności. 
Partia Giustina, mimo sporych rozmiarów, nie zawiera jednak zbyt wielu 
elementów wirtuozowskich ani nie przedstawia pełnej skali głosu Anniba-
lego . Jedna tylko aria, Sull’altar di questo Nume z aktu II zawiera długie 
koloratury. Händel położył w roli tej nacisk raczej na aktorskie i wyrazowe 
umiejętności śpiewaka. Stanowiły one widać jego siłę. 

W operze Berenice Annibali odgrywał główną rolę męską – Demetria, 
ustępując przy tym Stradzie del Pò, której przypadła rola tytułowa. Kul-
minacją dramatyczną i zarazem najbardziej efektownym pokazem talentu 
śpiewaka w tej operze jest scena czwarta aktu II, w której zaślepiony za-
zdrością Demetrio śpiewa recytatyw akompaniowany Selene infida oraz arię 
zemsty Sù, Megera, Tesifone, Aletto . Bohater czyni w tym miejscu wyrzuty 
swojej narzeczonej, błędnie podejrzewając ją o  zdradę. Słowa recytatywu 
nie są jednak spójne, gdyż natychmiast po tym, jak Demetrio deklaruje chęć 
zaprowadzenia pokoju w królestwie, wzywa furie piekielne, twierdząc, że 
niebo nie jest w stanie pomścić jego zdradzonej miłości. Niespójność tę tłu-
maczy wzburzony stan bohatera . Aria Sù, Megera, Tesifone, Aletto to jeden 
z największych popisów, jakie Händel stworzył dla Annibalego. W arii tej, 
napisanej w tempie allegro, w trybie molowym (a-moll) i metrum 6/8, par-
tia wokalna obfituje w koloratury. Najdłuższe z nich, składające się nawet 
z 38 dźwięków, występują na słowie „cancellate” i „l’ingrata”. Dramatyzm 
wzmacnia jeszcze tutti orkiestrowe (przykłady 3 i 4).

12 Por. Ch. Hogwood, Händel, przeł. Barbara Świderska, Kraków 2010, s. 62. 
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Przykład 3. Aria Sù, Megera, Tesifone, Aletto (Berenice, 4/II), t. 56-61.

Przykład 4. Aria Sù, Megera, Tesifone, Aletto (Berenice, 4/II), t. 107-112.

Bohaterowie Annibalego są bardzo charakterystyczni, ponieważ spotyka 
ich wszystkich podobny los: zostają skazani na śmierć, ale dzięki konwencji 
lieto fine nie tylko udaje się im uniknąć egzekucji, ale również ostatecznie 
osiągają sukces. Wszystkie te postaci zostały indywidualnie potraktowane 
przez kompozytora, który ich partie wyposażył w różne zestawy arii. Spe-
cjalnością Annibalego było wykonywanie recytatywów akompaniowanych, 
bowiem śpiewa je w każdej z trzech tych ról. Warto wspomnieć, że w tym 
samym czasie, kiedy Annibali śpiewał w Londynie, przebywał tam Farinelli,  
który występował w  Opera of the Nobility. Porównaniu tych śpiewa-
ków należałoby poświęcić osobny artykuł, jednak można domniemać, że  
Annibali, choć ustępował mu skalą głosu i wirtuozerią, górował nad nim 
przede wszystkim zdolnościami aktorskimi. O talencie wokalnym i aktor-
skim Annibalego świadczyć mogą nie tylko jego poszczególne role, ale także 
opinie osób, które miały przyjemność słuchać i  oglądać go na scenie. Na 
przykład Lady Mary Pendraves-Granville, przyjaciółka Händla, pisała, że 
Annibali „ma to, co najlepsze z  głosu Senesina i Carestiniego, połączone 
z ogromnie wyrafinowanym smakiem i dobrą grą”13 . Znamienne jest rów-
nież to, że mimo altowej skali głosu, artysta ten otrzymywał ważniejsze role 
niż jego konkurent z zespołu, sopranista Gioacchino Conti. 

13 Cyt . za: ibidem, s. 156. 
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Anna Maria Strada del Pò

Anna Maria Strada del Pò była śpiewaczką, która w odróżnieniu od Anniba-
lego współpracowała z Händlem przez długi okres, bo od 1729 do 1738 ro- 
ku14. Nigdy też nie przeszła z  Royal Academy of Music do Opera of the 
Nobility. Choć należała do najświetniejszych sopranistek swoich czasów, 
a  sam Händel cenił ją najbardziej spośród wszystkich swych primadonn, 
niewiele wiadomo o jej pochodzeniu i edukacji. Urodziła się prawdopodob-
nie w Bergamo (data nieznana). Początki jej kariery sięgają około 1720 ro- 
ku. Występowała wówczas w  Mediolanie (gdzie odebrała wcześniej wy-
kształcenie muzyczne) oraz w Wenecji i w Lucce. W latach 1724-1726 śpie-
wała w Neapolu na deskach teatru San Bartolomeo. Poznała tam Aurelia 
del Pò – menedżera i librecistę, swego przyszłego męża. Niewykluczone, że 
w Neapolu usłyszał ją też po raz pierwszy Händel. Do jego londyńskiego 
zespołu została jednak zaangażowana dopiero w połowie maja 1729 roku. 
W grudniu tego samego roku Strada miała swój londyński debiut sceniczny 
(rola Adelaidy w Lotario). Przez następne dziewięć lat owocnej współpracy 
z Händlem wystąpiła w prapremierach jego 12 oper, w 25 operowych wzno-
wieniach, a także śpiewała partie w oratoriach kompozytora. Wzięła udział 
łącznie w 18 prawykonaniach dzieł Händla. Rozgłos i pamięć potomnych 
zyskała dzięki pierwszoplanowym rolom żeńskim w  operach, takich jak 
Partenope, Poro, Sosarme, Orlando, Ariodante, Alcina, Atalanta, Arminio, 
Giustino, Berenice i  inne. Poza rolami skomponowanymi specjalnie dla 
niej, Strada del Pò śpiewała też partie przeznaczone pierwotnie dla innych 
primadonn, zaadaptowane do jej głosu przez Händla (w operach wzna-
wianych). W  1738  roku, po upadku przedsiębiorstwa operowego Händla, 
opuściła Londyn i powróciła do Włoch. W  latach 1739-1741 występowała 
w Neapolu, Turynie i Vicenzy, a następnie zamieszkała w Bergamo. Nie są 
znane data ani miejsce jej śmierci. 

14 Biogram skompilowano, posługując się następującą literaturą przedmiotu: Winton Dean, 
Strada, Anna Maria (hasło), [w:] Stanley Sadie (red.), The New Grove Dictionary of Opera, t . 4, 
Macmillan Publishers, London 1992, s. 557-558; Nicolas Clapton, Strada, Anna Maria (hasło), 
[w:] Anette Landgraf, David Vickers (red.), The Cambridge Handel Encyclopedia, Cambridge 
University Press, Cambridge 2009, s. 619-620; Hans Joachim Marx, Händel-Handbuch, t . 1 
Händel und seine Zeitgenossen, cz. 2, Laaber-Verlag, Laaber 2008, s. 359-363. 
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Tabela 5. Wystąpienia Anny Marii Strady del Pò w Arminio, Giustino i Berenice .  

ROLA / 
OPERA AKT I AKT II AKT III

Tusnelda / 
Arminio

duet Il fuggir, cara 
mia vita  
(z D . Annibalim)
aria Scaglian amore  
e sangue
aria E’vil segno  
d’un debole amore

aria Al furor che  
ti consiglia 
aria Rendimi  
il dolce sposo
 

arioso Ho veleno e ferro
duet Quando più minaccia 
(z F . Bertolli)
arioso Tra speme e timore
aria Và, combatti ancor da 
forte
duet Ritorna nel core  
(z D . Annibalim)

Arianna / 
Giustino

aria Da tuoi 
begl’occhi impara
aria Mio dolce amato 
sposo

duet Mio bel Tesoro 
(z G . Contim)
aria Quel torrente

aria Il mio cor già più non 
sa
aria Ti rendo questo cor

Berenice / 
Berenice

aria Nò, che servire 
altrui
aria Dice amor
duet Se il mio amor 
(z D . Annibalim)

aria Sempre dolci
aria Traditore, 
traditore! 

aria Chi t’intende?
aria Avvertite mie pupille
duet Quel bel labbro
(z G . Contim)

W  operze Arminio artystka kreowała najważniejszą postać żeńską –  
Tusneldę, żonę tytułowego bohatera, była zatem sceniczną partnerką Anni-
balego. Została tu przez Händla równie, jeśli nie lepiej nawet, wyposażona 
w solowe występy niż ten znakomity kastrat. Śpiewała tam bowiem o jed-
ną arię więcej od niego i miała ponadto duet z secondą donną Francescą  
Bertolli występującą w roli Ramise. Szczególnie zwraca uwagę to, że w akcie 
III opery miała aż sześć wystąpień. Postać Tusneldy jest rozdarta między 
posłuszeństwem wobec ojca a miłością do męża i poczuciem patriotyzmu. 
Ten wewnętrzny konflikt pogłębia się w czasie trwania dramatu, by w fina-
le osiągnąć kulminację. Ponieważ bohaterka współdzieli cierpienie z Armi-
niem, Händel skomponował tu dla Strady del Pò podobne wyrazowo arie jak 
te przeznaczone dla Annibalego. Na przykład aria E’vil segno d’un debole 
amore dzięki użytym środkom muzycznym przypomina arię Arminia Duri 
lacci . Słowa pierwszej zwrotki tej arii dotyczą miłości Tusneldy do męża, 
który ma zostać niebawem stracony, w drugiej zwrotce mowa jest o  cier-
pieniu, którego nie ukoją żadne łzy. Aria utrzymana jest w tonacji g-moll 
i  tempie larghetto, akompaniament ograniczony jest w  niej do skrzypiec 
i basso continuo. Ambitus partii wokalnej sięga górnej granicy skali głosu 
śpiewaczki (b’’), melika obfituje w skoki, zarówno konsonansowe (kwarty, 
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kwinty), jak i dysonansowe (trytony, septymy). Wyjątkowo trudnymi miej-
scami są koloratury na słowie „sfongando”. Miejsca te wymagały doskonałej 
intonacji ze strony wykonawczyni (przykład 5).

Przykład 5. Aria E’vil segno d’un debole amore (Arminio, 8/I), t . 45-61.

Nagromadzenie dużych interwałów, w  tym oktaw i  decym, występuje 
również w  arii Al furor. Śpiewaczka miała jednak szczególnego rodzaju 
wystąpienie w akcie III, gdzie odgrywała scenę mającą zakończyć się samo-
bójstwem bohaterki. Wtedy śpiewała arioso Ho veleno e ferro (III/3), napi-
sane w rzadko stosowanej wówczas tonacji f-moll i ujęte w nietypową, bo 
dwuczęściową budowę – AA1. 

Partia innej postaci kreowanej przez Stradę del Pò – Arianny, składa 
się z duetu i pięciu arii, które należą do najdłuższych w operze Giustino . 
Ponadto aż trzy z nich występują w finałach aktów, przez co występy artyst-
ki mogły trwać w pamięci widza długo po opuszczeniu kurtyny. Aria Mio 
dolce amato sposo wieńczy właśnie akt I dzieła, a wykonywana jest przez 
uwięzioną bohaterkę cierpiącą z powodu rozłąki z ukochanym i przerażoną 
wizją śmierci, którą poniesie, jeśli nie będzie uległa Vitalianowi. Tekst arii 
świadczy o stałości Arianny w uczuciach, zwłaszcza słowa „morro costante” 
(„umrę wierna”), które są tu jakby myślą przewodnią. Można domniemać, 
że obecne w arii pochody półtonów nie stanowiły dla Strady del Pò wyzwa-
nia (przykład 6).

Aria Arianny z końca II aktu, Quel torrente odznacza się już zupełnie 
innym charakterem. Utrzymana w  tempie allegro i  tonacji D-dur, wyda-
je się doskonałym świadectwem umiejętności śpiewaczki. Charles Burney 
stwierdził, że Quel torrente została napisana w  celu ukazania możliwo-
ści wykonawczych Strady15. Aria występuje już po uwolnieniu Arianny 

15  „[…] Quel torrente, seems written to display of Strada’s powers of execution […]”. Por. 
Ch. Burney, A General History of Music, op . cit ., s. 406.
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Przykład 6. Aria Mio dolce amato sposo (Giustino, 12/I), t. 14-18.

i ukaraniu jej wroga. W obsadzie orkiestrowej znalazł się tu obój obbligato, 
którą to partię wykonywał pierwotnie wirtuoz Giuseppe Sammartini. Obój 
jednak nie koresponduje motywicznie ze śpiewaczką, nie jest więc tutaj 
instrumentem koncertującym, lecz spełnia jedynie rolę ilustracyjną, przed-
stawiając porywisty potok, o którym mowa w tekście. Szybkie i dość skom-
plikowane przebiegi solowe obój gra głównie w ritornelach, w pozostałych 
miejscach zaś przyłącza się do orkiestry i ustępuje miejsca solistce. Partia 
wokalna zawiera kilka kunsztownych koloratur, sięgających dziewięciu tak-
tów, niekiedy jednak przerywane są one pauzami, prawdopodobnie po to, by 
wykonawczyni mogła wziąć oddech. Ambitus sięga duodecymy (d’-a’’), nie 
zapominajmy jednak, że śpiewaczka mogła poza tę skalę wykraczać impro-
wizując, do czego ta aria stwarza dogodne warunki. Niektóre koloratury 
obfitują w tryle (por. przykład 7).

Najbardziej spośród trzech opisywanych tu ról śpiewaczki wyróżnia 
się Berenice, ponieważ jest to rola tytułowa i  tym samym ma największy 
wpływ na przebieg akcji, podczas gdy Tusnelda i Arianna były raczej bier-
nymi uczestniczkami wydarzeń. W partii tej zwraca szczególną uwagę dłu-
ga aria Chi t’indente (III/4). Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że to 
zarazem jedna z najbardziej okazałych arii w dorobku operowym Händla. 
Aria występuje, kiedy Berenice czuje się podwójnie zraniona: skazała wła-
śnie Demetria na śmierć za spisek, jednocześnie będąc w nim zakochaną. 
W  Chi t’indente występuje popularny w  sztuce baroku topos zmienności 
losu: bohaterka żali się, że została wystawiona na tak ciężką próbę. Podob-
nie jak w przypadku Quel torrente, ważną rolę pełni tu obój solo, jednak 
jego partia jest już zdecydowanie koncertująca. Chi t’indente ma budowę  
da capo, a  w obrębie części A, utrzymanej w  tonacji B-dur, występują
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Przykład 7. Aria Quel torrente (Giustino, 9/II), t. 27-31. 

zmiany tempa. W samym już ritornelu wstępnym można wyodrębnić kilka 
faz: pierwsza z nich jest w tempie adagio, następnie obój solo wykonuje par-
tię ad libitum, pełną intrygujących chromatyzmów. Gdy do oboju dołącza 
orkiestra, ustalone zostaje zasadnicze tempo arii, allegro andante . Powrót 
do adagia ma miejsce tym razem przed pojawieniem partii wokalnej . Tak 
rozbudowany ritornel jest odpowiednią, iście królewską zapowiedzią dla 
występu Strady del Pò. Jej partię rozpoczyna interrogatio „Chi t’intende?” 
(„Kto cię zrozumie?”), które jest wyrazem poczucia osamotnienia bohaterki 
w  jej cierpieniu. Jest to rodzaj motta arii i  za każdym razem przed jego 
pojawieniem się tempo zwalnia (przykład 8). 

Ponieważ w tekście arii mowa jest o kapryśnych bogach decydujących 
o losach ludzkich, nie dziwi fakt, że linia melodyczna partii wokalnej, a tak-
że partii oboju jest fantazyjnie ukształtowana. Słowo „instabile” odzwier-
ciedlone jest w długiej i  interesującej koloraturze, w której Strada del Pò 
wymieniała się z obojem dwudźwiękowymi motywami przerywanymi pau-
zami, w progresji wznoszącej (przykład 9).
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Przykład 8. Aria Chi t’intende (Berenice, 4/III), t. 17-23. 

Przykład 9. Aria Chi t’intende (Berenice, 4/III), t. 66-73. 

Poza przykładem 9 w arii występują inne miejsca, w których śpiewacz-
ce i obojowi imitującemu swobodnie jej partię nie towarzyszyły żadne inne 
instrumenty, co koncentrowało uwagę słuchaczy na tej szczególnej parze 
solistów . 

W większości wystąpień w operach Arminio, Giustino i Berenice, nie-
zależnie od kontekstu, Strada eksponowała niemal cały swój zakres głosu, 
d’-b’’, zatem w porównaniu do Annibalego był to zakres wyżej usytuowany 
i szerszy. Jej partie były też bardziej względem siebie zróżnicowane w po-
równaniu do partii kastrata. Choć wykonywała tylko jedną rolę tytułową, 
a  Annibali dwie, nie ustępowała mu liczbą wystąpień ani wirtuozerią. 
Jeśli wierzyć słowom Lady Pendarves-Granville, Strada del Pò w sezonie 
1736/1737 śpiewała „lepiej niż kiedykolwiek”16 . Przedstawione partie wy-
dają się tego świadectwem.

16 Cyt. za: Ch. Hogwood, Händel, op . cit ., s. 156.
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Gioacchino Conti

Gioacchino Conti, znany pod przydomkami Egizziello lub Gizziello, był 
jednym z najznamienitszych – obok Farinellego i Caffarellego – kastratów 
sopranowych w XVIII wieku17. Urodził się 27 lutego 1714 roku w Arpino. 
Winton Dean podaje, że prawdopodobnie był synem kapelmistrza i  kom-
pozytora Nicoli Contiego18, natomiast Francesco Lora wskazuje raczej, że 
ojcem śpiewaka był garbarz Marcangelo Conti19. Wiadomo jednak, że naukę 
śpiewu Gioacchino Conti pobierał przez siedem lat w Neapolu u tenora Do-
menica Gizziego. Kierując się wdzięcznością dla swojego mentora, przybrał 
przydomek „Gizziello”. Kastrat debiutował już jako szesnastolatek, wystę-
pując w operze Artaserse Leonarda Vinciego (Rzym, 1730). Wiadomo rów-
nież, że dwa lata później w Neapolu śpiewał w operze Giovanniego Battisty  
Pergolesiego Salustia. Przez następne lata działał m.in. w  Neapolu, We-
necji, Genui i w Wiedniu, śpiewając partie w operach i  oratoriach takich 
kompozytorów, jak Nicola Porpora, Johann Adolf Hasse, Antonio Caldara,  
Giuseppe di Majo, Pietro Vincenzo Ciocchetti, Gaetano Maria Schiassi 
i  inni. W 1736 roku sprowadzony został Conti do Londynu, gdzie spędził 
dwa sezony. Współpracę z zespołem Royal Academy of Music rozpoczął rolą 
we wznowieniu Ariodante Händla, następnie wystąpił w premierze opery 
Atalanta. W  sezonie następnym wykonywał partie, które Händel napisał 
specjalnie dla niego: Sigismondo w Arminio, Anastasio w Giustino i Ales-
sandro w  Berenice. Ponadto śpiewał Conti w  operach Alcina, Partenope, 
Poro, oratorium Esther i pasticcio Didone abbandonata . Po tym krótkim, ale 
owocnym pobycie na Wyspach Brytyjskich powrócił do Włoch, gdzie jeszcze 
doskonalił swój głos u Antonia Marii Bernacchiego w Bolonii. Do roku 1752 
śpiewał w teatrach Neapolu, Rzymu, Florencji i innych miast Italii. Szcze-
gólne znaczenie miało zatrudnienie Contiego w 1747 roku w Teatro San 
Carlo w Neapolu, gdzie miał okazję rywalizować z Caffarellim. Pod koniec 
życia, podobnie jak Farinelli, Conti odbył podróż na Półwysep Iberyjski,  

17 Biogram napisano na podstawie: Irene Brandenburg, Conti, Gioacchino (hasło), [w:] 
Ludwig Finscher (red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, t. 4, Bärenrei-
ter, Kassel – Basel 1999, szp. 1488-1501; Winton Dean, Conti, Gioacchino (hasło), [w:] S. Sadie 
(red .), The New Grove Dictionairy of Opera, t. 1, op . cit., s. 927-928; H.J. Marx, Händel-Hand-
buch, t . 1, op . cit ., s. 318-321; Francesco Lora, Conti, Gioacchino (hasło), przeł. na j. angielski 
Terence Best, [w:] A. Landgraf, D. Vickers (red.), The Cambridge Handel Encyclopedia, op . cit ., 
s. 162-163.

18 W . Dean: Conti, op . cit ., s. 927. 
19 F. Lora, Conti, op . cit ., s. 162.
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gdzie pracował na dworach w Lizbonie i Madrycie. Zmarł w Rzymie 25 paź-
dziernika 1761 roku.

Tabela 6. Role i wystąpienia Gioacchina Contiego w operach Arminio, Giustino i Berenice . 

ROLA / 
OPERA

AKT I AKT II AKT III 

Sigismondo /
Arminio

aria Non son sempre
aria Posso morir

aria Quella fiamma aria Il sangue al cor
aria Impara a non temer

Anastasio /
Giustino

aria Un vostro 
sguardo
aria Non si vanti

duet Mio bel tesoro 
(z A.M. Stradą del 
Pò)
aria Verdi lauri

aria O fiero e rio sospetto
aria Di Ré sdegnato

Alessandro / 
Berenice

aria Che sarà
aria Quell’ogetto, 
ch’e caro

aria Mio bel sol
aria La bella mano

duet Le dirai (z M .C . Negri)
aria In quella sola
duet Quel bel labbro  
(z A.M. Stradą del Pò)

Zgodnie z zapisem partyturowym najefektowniej głos kastrata prezen-
tował się w roli Sigismonda, a zwłaszcza w arii koncertującej Quella fiamma 
(II/7 Arminio), którą Dean słusznie określa jako „wizytówkę” śpiewaka20 . 
Znajduje się w niej c’’’ – najwyższy dźwięk, jaki kiedykolwiek Händel powie-
rzył kastratowi. Słowa arii traktują o płomiennej i czystej miłości bohatera 
do narzeczonej. Skalę wirtuozerii w Quella fiamma określa zarówno poje-
dynek głosu z koncertującym instrumentem, jak i żywe tempo (allegro) arii 
oraz liczne figury szesnastkowe, występujące naprzemiennie z dłuższymi 
dźwiękami w koloraturach sięgających siedmiu taktów (por. przykład 10). 
W części A śpiewakowi towarzyszy obój solo i orkiestra w składzie: skrzypce 
I i II, altówki, obój I i II oraz tutti bassi. W części tej głos wokalny często 
podejmuje korespondencję motywiczną z obojem, przy czym to instrument 
na ogół imituje frazy wokalne. 

W części B zamiast pełnej orkiestry śpiewakowi i  instrumentowi solo-
wemu towarzyszy jedynie basso continuo, dzięki czemu głos jest jeszcze 
lepiej wyeksponowany. Partie wokalna i oboju prezentują tu odrębny mate-
riał muzyczny. W kilku miejscach tej części Conti trzymał długi dźwięk, na 
tle którego obój grał partię utrzymaną w bardziej rozdrobnionym rytmie. 
Inna interesująca aria Gizziella to kończąca akt I  Arminio Posso morir .  
Sigismondo opiewa w arii miłość, dla której gotów jest poświęcić życie. Aria

20  W . Dean, Händel’s Operas . . ., op . cit., s. 356.
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Przykład 10. Aria Quella fiamma (Arminio, II/7), t. 38-45.

utrzymana jest w tonacji B-dur, w części drugiej moduluje do g-moll. Po-
dobnie jak w przypadku arii Chi t’intende, przeznaczonej dla Strady del Pò, 
mamy tu do czynienia z rodzajem motta. W tym przypadku motto stanowi 
incipit „Posso morir” pojawiający się w arii czterokrotnie, a zostaje każdo-
razowo podkreślony tempem adagio, podczas gdy zasadniczym tempem arii 
jest allegro. Tempo wolne użyte tu w  szczególnych miejscach, pozwalało 
śpiewakowi na wykonywanie messa di voce czy improwizowanie ozdobni-
ków. W arii tej Conti rozpoczynał swoje wystąpienie od długich dźwięków 
piano na tle nieprzysłaniającego go akompaniamentu, by potem „przesta-
wić” się na szybkie tempo (przykład 11). 

Przykład 11. Aria Posso morir (Arminio, I/9), t. 7-11.

Aria ta dawała śpiewakowi okazję do wszechstronnego zaprezentowania 
się w krótkim czasie. Podobną możliwość otrzymał on w arii Non si vanti 
z Giustino (II/9), która jako jedna z nielicznych arii Händla z tego okresu 
wykorzystuje dwa skontrastowane afekty. Między jej częściami A  i B wy-
stępuje wynikający ze znaczenia słów silny kontrast, obejmujący wszystkie 
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cechy muzyczne: metrorytmikę, agogikę, dynamikę, melodykę i harmonię.  
Część A, w  której Anastasio wspomina swą małżonkę (porwaną przez  
Vitaliana) ma charakter menueta, w metrum 3/8 i tempie andante allegro 
oraz w tonacji G-dur. Tutaj też Conti otrzymał kilka wdzięcznych koloratur 
(przykład 12). W części drugiej natomiast charakter zmienia się niespodzie-
wanie, ponieważ bohater zapowiada zemstę. Wtedy też wzmaga się dyna-
mika, skrzypce I i II oraz altówki mają odcinki tremolo, tonacja zmienia się 
na e-moll, tempo gwałtownie wzrasta (presto). Na tle tego wzburzonego 
akompaniamentu Conti śpiewał przeważnie długie dźwięki (przykład 13).

Przykład 12. Aria Non si vanti (Giustino, 9/I), t. 1-8: początek części A.

Przykład 13. Aria Non si vanti, (Giustino, 9/I), t. 78-80: początek części B.

Warto przyjrzeć się przy tej okazji również innej arii znajdującej się 
w partii Anastasia – Di Rè sdegnato, której słowa także utrzymane są w afek-
cie zemsty, co sprawia, że jej muzyka przypomina część B arii Non si vanti . 
Tutaj jednak swój gniew bohater kieruje w  stronę Giustina, niesłusznie 
oskarżając go o miłość do Arianny. W akompaniamencie znajdują się liczne 
opadające w szybkim tempie figury melodyczne, przechwytywane z partii 
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bassi przez skrzypce, które, można by rzec, przypominają ciskane o ziemię 
pioruny wściekłości, o których mowa w  tekście. W partii akompaniującej 
nie brak także tremola, podkreślającego demoniczny charakter arii. Arię tę 
Conti rozpoczynał efektownie rozłożonym trójdźwiękiem c-moll, a już kilka 
taktów dalej miał do pokonania skok decymy wielkiej. Na dalszych odcin-
kach Di Rè sdegnato jego partia również obfitowała w skoki, nierzadko na 
dysonans. W trzeciej z ról Contiego – Alessandra – jedną z ciekawszych arii 
jest Che sarà. Aria ta ma aż osiem odcinków koloraturowych, sięgających 
czterech taktów. Analizując ją, Charles Burney zwrócił uwagę na skok nony, 
który uznał za niełatwy do prawidłowego wykonania21 . Przede wszystkim 
jednak trudne wykonawczo są w niej liczne chromatyzmy. Conti widać do-
brze radził sobie z takimi wyzwaniami. Warto zaznaczyć, że choć śpiewak 
w sezonie 1736/37 pełnił w zespole solistów rolę secondo uomo, w związ-
ku z czym ustępował liczbą solowych występów zarówno Annibalemu, jak 
i primadonnie Stradzie, to opera Berenice stanowi wyjątek: tu Conti miał 
tyle samo wystąpień co Annibali. Burney zresztą za dwoje najważniejszych 
śpiewaków w tej operze uważał Contiego i Stradę22 . Inne postaci Gizziella  
pozostawały nieco w  cieniu bohaterów granych przez Annibalego, były 
bardziej wycofane i bierne, a nawet tchórzliwe (Anastasio). Widać jednak, 
jak Händel przydzielał specyficzne występy obu kastratom: Conti nie został 
obdarzony przez kompozytora żadnym accompagnato, ale za to otrzymał 
bardzo efektowną arię koncertującą z  obojem. Annibali – przecież primo 
uomo – nie został w podobny sposób wyróżniony. Należy podkreślić przede 
wszystkim to, że Gizziello był śpiewakiem wszechstronnym, co niejedno-
krotnie Händel wykorzystywał, tworząc dla niego arie zróżnicowane wy-
razowo. Przeważały u niego arie w tempach umiarkowanych lub szybkich, 
większość z nich jest też utrzymana w tonacjach durowych, co ma związek 
z typem kreowanych przez niego postaci. Dotyczy to nawet partii Sigismon-
da, który – choć spotyka się z przeciwnościami losu – nie musi obawiać się 
o swoje życie czy o losy ojczyzny, stąd łagodny raczej charakter przypisanej 
do tej postaci muzyki. Choć skala głosu Contiego obejmowała, zgodnie z za-
pisem, dwie oktawy (c’-c’’’), rzadko miał on możliwość prezentowania jej 
w całości. Jedynie w arii Quella fiamma śpiewak mógł wykazać się pełnią 

21  „[…] There is a leap of the 9th in the voice-part of this song of which the design or beauty 
is not easy to discover […]”. Por. Ch. Burney, A General History of Music, op . cit., s. 409.

22  Por . Ibidem, s. 411. Burney wspomina, że duet Quel bel labbro został przeznaczony dla 
dwojga najważniejszych śpiewaków, mając tym samym na myśli Contiego i Stradę del Pò. 



Krzysztof Jan Fuks94

możliwości w tym względzie, w pozostałych wystąpieniach Händel ograni-
czał mu ambitus, który wahał się przeważnie między decymą a tercdecymą. 

Francesca Bertolli

Francesca Bertolli (Bartoldi, Bertoli, Bertoldi), alt, określana była również 
jako mezzosopran, kontralt lub nawet kontratenor23. Urodziła się w Rzy-
mie. Winton Dean podaje, że przyszła na świat około 1708 roku24, inni au-
torzy, że około 171025. W każdym razie już w 1728 roku figurowała na liście 
śpiewaków nadwornych księżniczki Violanty Beatrycze (żony Ferdynanda 
III Medyceusza) we Florencji. W tym samym roku debiutowała w Bolonii, 
śpiewając w operze Tomasa Albinoniego L’incostanza schernita. Wtedy też 
usłyszał ją Händel, który poszukiwał właśnie śpiewaków do swego londyń-
skiego zespołu. Bertolli została zaangażowana przez niego w  1729 roku. 
Wzięła udział w  przedstawieniach jego kilkunastu oper, zarówno w  pre-
mierach (m .in . Lotario, Partenope, Sosarme, Orlando, Arminio, Giustino, 
Berenice), jak i we wznowieniach (m.in. Giulio Cesare, Rinaldo, Rodelinda, 
Tamerlano, Flavio). Przeważnie odtwarzała role męskie. Śpiewała ponadto 
w Händlowskich oratoriach Esther i Deborah, pasticciach Orsmida, Didone 
abbandonata i serenacie Acis and Galatea. W roku 1733 przeniosła się do 
Opera of the Nobility, gdzie występowała w dziełach głównie Giovanniego  
Bononciniego i  Nicoli Porpory, jednak już cztery lata później powróciła 
do Händla. Po bankructwie Royal Academy of Music wyjechała do Włoch 
i występowała jeszcze m.in. w Wenecji i Genui. Po zamążpójściu w 1742 ro- 
ku porzuciła karierę śpiewaczą i  zamieszkała w  Bolonii. Bertolli należa-
ła do najczęściej obsadzanych, obok Strady del Pò i Senesina, śpiewaków  
Händla. W odróżnieniu od nich, odtwarzała role drugoplanowe, co podyk-
towane było najprawdopodobniej jej niedostatkami wokalnymi, które do 
pewnego stopnia ponoć rekompensowała niezwykłą urodą26 . 

23 Biogram sporządzono na podstawie: Irene  Brandenburg, Bertolli, Francesca (hasło), 
[w:] L.  Finscher (red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, t. 2, op . cit ., 
szp. 1456-1457; Winton Dean, Bertolli, Francesca (hasło), [w:] S. Sadie (red.), The New Grove 
Dictionary of Opera, t. 1, op . cit., s. 452; H.J. Marx, Händel-Handbuch, t . 1, op . cit., s. 332-334; 
Francesco Lora, Bertolli, Francesca (hasło), przeł. na j.  angielski T. Best, [w:] A. Landgraf,  
D. Vickers (red.), The Cambridge Handel Encyclopedia, op . cit., s. 96.

24 Por . W . Dean, Bertolli, op . cit., s. 452. 
25 Por. F. Lora, Bertolli, op . cit ., s. 96; I. Brandenburg, Bertolli, op . cit ., szp. 1456.
26 Taka była opinia Lady Pendarves Granville: „[…] she [Bertolli] has neither voice, ear, 

nor manner to recommend her; but she is a  perfect beauty, quite a  Cleopatra, that sort of 
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Tabela 7. Role i  wystąpienia solowe Franceski Bertolli w  operach Arminio, Giustino 
i Berenice .

ROLA / 
OPERA AKT I AKT II AKT III

Ramise / 
Arminio

aria Sento il cor aria Niente spero duet Quando più minaccia
aria Voglio seguir lo sposo

Leocasta / 
Giustino

aria Naque al boscho
aria Allor ch’io forte avrò

aria Sventurata 
navicella

aria Augeletti, garuletti

Selene / 
Berenice

aria Gelo, avvampo aria Si poco è forte arioso Tortorella, che 
rimira
aria Questa qual sia beltà

Wśród wymienionych w tabeli trzech ról Bertolli najciekawiej chyba pre-
zentuje się Selene. Znajduje się w partii tej m.in. aria Si poco è forte, śpie-
wana pod koniec II aktu Berenice. Pierwsza część arii (A) utrzymana jest 
w metrum 9/8, tempie andante i tonacji Es-dur, część B zaś wnosi kontrast 
i jest utrzymana w tonacji paralelnej c-moll, tempie allegro, z zastosowaniem 
tremola skrzypiec i altówek dla podkreślenia dramatyzmu. Pojawienie się 
arii Si poco è forte w kontekście libretta nie jest jednak jasne. Selene śpiewa 
ją po tym, jak książę Arsace zrzeka się miłości do niej ze względów poli-
tycznych. Bohaterka czyni wyrzuty Arsacemu, chociaż wiadomo, że wcale 
nie jest zainteresowana jego miłością, gdyż kocha Demetria27. W pierwszej 
zwrotce wypomina mu niewierność, w drugiej zaś straszy go związanymi 
z tym konsekwencjami, czyli karą boską. Stąd też bierze się kontrast mu-
zyczny między częściami. Muzyka tej arii zdecydowanie przypadła do gustu 
Burneyowi, który był zaskoczony jej oryginalnością i porównał jej styl z so-
natami Carla Phillippa Emannuela Bacha, zwrócił też uwagę na kontrast 
między jej częściami, drugą z nich uznając zresztą za „nowoczesną” (alla 
moderna)28. Dean wskazuje z  kolei na zapożyczenie pomysłów melodycz-
nych od Reinharda Keisera29. Tak czy inaczej, aria wydaje się najbardziej 
okazała ze wszystkich, jakie Bertolli śpiewała w omawianych tu operach . 

complexion with a regular features [...]”, cyt. za: Walter Eisen, Margaret Eisen (red.), Händel-
-Handbuch, t . 4: Dokumenten, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1978, s. 175.

27 Dean szerzej omawia tekst arii . Por . W . Dean, Handel’s Operas . . ., op . cit., s. 387.
28 „Si poco è forte […] has so much originality that I can scarce recollect any thing like 

it, elsewhere, except in Eman. Bach’s second set of sonatas printed by Walsh. […] The second 
part of this air is impassioned, and of a different measure and character from the first, with 
accompaniments, alla moderna”. Por. Ch. Burney, A General History of Music, op . cit., s. 410.

29 Chodzi o arię Kehre wieder z opery Octavia . W . Dean, Händel’s Operas . . ., op . cit ., s. 388.
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Występują w niej dość kunsztowne koloratury na wyrazach „fede” („wia-
ra”) i „d’averno” („z piekła”). Por. przykłady 14 i 15.

Przykład 14. Aria Si poco è forte, (Berenice, 14/II), t. 22-33: część A.

Przykład 15. Aria Si poco è forte (Berenice, 14/II), t. 58-64: część B.
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W  partii Selene przykuwa też uwagę dramatyczna, porywająca aria 
Gelo, avvampo (6/I), pozbawiona ritornelu wstępnego. Śpiewana jest przez 
bohaterkę, gdy życiu jej ukochanego grozi niebezpieczeństwo. Ambitus 
partii Selene sięga od a do f’’. W pozostałych partiach – Ramise i Leocasty 
– Bertolli również nie przekraczała tego zakresu. Nie jest to skala zbyt roz-
legła, jednak nie zapominajmy, że prima donna Strada dysponowała skalą 
równie szeroką, z tym że o kwartę wyższą (d-b’’). 

Większość arii Bertolli ma niewielkie rozmiary, poza tym na ogół są one 
utrzymane w tempie szybkim i w tonacjach durowych. Dotyczy to nawet 
tych arii, które znajdują się w dramatycznych scenach Arminio (Sento il 
cor, Voglio seguir lo sposo). Wygląda też na to, że kompozytor dyskretnie 
pomagał śpiewaczce w podtrzymaniu intonacji, często zapisując partię wo-
kalną w zdwojeniach ze skrzypcami. Typowym dla wystąpień Bertolli jest 
styl parlando. Koloratury, tak jak u wszystkich pozostałych śpiewaków, wy-
stępują – jak już wspomniano – także u niej, jednak nie w takiej ilości i nie 
o  takim stopniu skomplikowania jak u  wykonawców pierwszorzędnych. 
Przykładami szczególnie zdobionych arii Bertolli są – poza Sì poco e forte 
– także Nacque boscho z Giustino i Voglio seguir lo sposo z Arminio; w obu 
tych przypadkach koloratury sięgają dziewięciu taktów. Trudno natomiast 
w ariach tej artystki znaleźć zbyt wiele dźwięków długich, wymagających 
znacznej pojemności płuc i dobrego oddechu.

Francesca Bertolli jako seconda donna miała mniej wystąpień nie tylko 
w porównaniu do Annibalego i Strady, ale również mniej niż Conti. Otrzy-
mywała bowiem w każdej operze o jedną lub dwie arie mniej. Jednocześnie 
miała zagwarantowane przynajmniej jedno wystąpienie w  każdym akcie, 
a  w całej operze – cztery wystąpienia. Umiejętnościami wokalnymi ustę-
powała wprawdzie wybitniejszym, ale jej arie nie są pozbawione miejsc 
ciekawych, przyjemnych, a nawet zaskakujących oryginalnością. Poza tym 
postaci kreowane przez nią, choć sytuowane na drugim planie, miały często 
niemały wpływ na przebieg dramatu.

Maria Catterina Negri

Maria Caterina Negri – alt, pochodziła z  rozgałęzionej muzycznej boloń-
skiej rodziny30. Nie należy jej mylić z Cateriną Bassi Negri, inną śpiewaczką  

30  Biogram śpiewaczki sporządzony na podstawie: Irene Brandenburg, Negri Familie . 
Maria Caterina (1), Maria Rosa (2) (hasło), [w:] L. Finscher (red.), Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart, Personenteil, t. 12, Kassel – Basel 1999, szp. 964-965; Winton Dean, Daniel 
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tamtej epoki, żoną Giovanniego Domenica Negriego31. Zachowało się nie-
wiele informacji o życiu Marii Cateriny. Urodziła się w Bolonii – przypusz-
cza się, że między 1700 a 1705 rokiem, ponieważ jej debiut miał miejsce albo 
w 1719, albo rok później. Z pewnością jednak wykształcenie zdobyła u sław-
nego kastrata sopranowego Antonia Pasiego w mieście urodzenia. Na począt-
ku swojej kariery śpiewała w licznych włoskich teatrach operowych, m.in. 
we Florencji, Mediolanie i Ferrarze. W roku 1724 wyjechała wraz z trupą 
operową Antonia Denziego do Pragi na występy w teatrze hrabiego Franza  
Antona von Sporcka. Trzy lata później śpiewała w Wenecji, a także w Forlì 
oraz w Neapolu. Niewykluczone, że Händel usłyszał ją już w 1729 roku, 
podczas podróży do Włoch w poszukiwaniu wokalnych talentów. Do swojego 
zespołu przyjął ją oraz jej siostrę Marię Rosę Negri (Risack), jednak dopiero 
jesienią 1733 roku. Maria Caterina spędziła w Londynie cztery sezony. Wy-
stępowała we wszystkich wystawianych wówczas operach Händla, a także 
w jego oratoriach i pasticciach. Miała przy tym zaszczyt śpiewać role przy-
gotowane z myślą o niej, takie jak Irene (Atalanta), Polinesso (Ariodante),  
Bradamante (Alcina), Tullio (Arminio), Arsace (Berenice) i  Amanzio  
(Giustino). Były to postaci drugo- i  trzecioplanowe, zarówno męskie, jak 
i żeńskie. Po opuszczeniu Londynu Negri działała jeszcze w różnych mia-
stach włoskich, a także w Lizbonie (1740, 1741). Nie wiadomo, co działo się 
w jej życiu po roku 1744. 

Tabela 8. Role i wystąpienia Marii Cateriny Negri w operach Arminio, Giustino i Berenice .

TULLIO / ARMINIO AMANZIO / GIUSTINO ARSACE / BERENICE

aria Non deve Roman petto 
(2/I)
aria Con quel sangue (1/II)

aria E’virtute in sin la frode 
(7/I)
aria Dall’occaso in oriente 
(6/III)
arioso Or che cinto (8/III)

aria Senza nutrice alcuna 
(10/I)
aria Amore contro amor  
(7/II)
duet Le dirai/Dirò, che 
amore (6/III) (z G. Contim)

Freeman: Negri, Maria Caterina (hasło), [w:] S . Sadie (red .), The New Grove Dictionairy of 
Opera, t. 3, op . cit., s. 567-568; H.J. Marx, Händel-Handbuch, t . 1, op . cit., s. 730-731; Artie 
Heinrich, Negri, Maria Caterina (hasło), [w:] A. Landgraf, D. Vickers (red.), The Cambridge 
Händel Encyclopedia, op . cit., s. 438.

31  W katalogu Sartoriego identyfikowana jest właśnie z Marią Cateriną Negri Bassi. Por . 
Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, vol . Indice dei cantanti, Cuneo 
1994, s. 471-472.
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Zarówno w  Arminio, jak i  Giustino oraz Berenice Händel powierzył 
Marii Caterinie Negri role męskie. Pierwszy z jej bohaterów, Tullio jest po-
stacią, która jedynie pośredniczy między bohaterami i sugeruje im niekiedy, 
jak zadecydować w danej sprawie. Śpiewa zaledwie dwie arie, zbliżone do 
siebie charakterem, fakturą, tempem (allegro), trybem (dur) i ukształtowa-
niem melodii. Obsada orkiestry w owych ariach ogranicza się do skrzypiec 
i  instrumentów basowych. Partia wokalna jest tam prowadzona na ogół 
w zdwojeniach oktawowych lub unisono ze skrzypcami, natomiast miejsca, 
w których skrzypce i śpiewaczka dysponują osobnym materiałem muzycz-
nym, zdarzają się rzadko. Faktura taka mogła pomagać Negri w utrzyma-
niu intonacji, lecz z drugiej strony wymagała od niej dobrej synchronizacji 
z  akompaniamentem, zwłaszcza w  długich koloraturach szesnastkowych 
wykonywanych przecież w szybkim tempie. Natomiast w części B arii Non 
deve Roman petto wtóruje śpiewaczce tylko basso continuo. Redukcja ob-
sady w częściach środkowych arii była jednak w owych czasach zabiegiem 
typowym (por. przykłady 16, 17, 18).

Przykład 16. Aria Non deve Roman petto (Arminio, 2/I), t. 14-20. 

Przykład 17. Aria Non deve Roman petto (Arminio, 2/I), t. 28-30: przykład zdwojeń 
oktawowych .
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Przykład 18. Aria Non deve Roman petto (Arminio, 2/I), t. 43-45: początek części B.

Jak ilustrują przykłady, melodia partii wokalnej konstruowana jest, 
z  pewnymi wyjątkami, z  małych interwałów – sekund i  tercji. Pozostałe 
dwie role Negri – Amanzia i  Arsacego – pod względem muzycznym nie 
różnią się znacząco od partii Tullia, choć prezentują różne charaktery 
ludzkie. Amanzio to cesarski sługa, fałszywy i chciwy władzy. Dean trafnie 
porównuje go z Szekspirowskim Jagonem32, gdyż podstępnie zdobywa on 
panowanie, ale na krótko, ponieważ władza – zgodnie z panującą wówczas 
ideą absolutyzmu – przysługuje tylko odpowiednio urodzonym wybrańcom. 
W ritornelu arii Amanzia, E’virtute in sin la fede, wszystkie instrumenty 
grają unisono lub w zdwojeniach oktawowych: zapewne faktura taka mia-
ła podkreślać dramatyzm sytuacji polegający na tym, że bohater ujawnił 
tutaj po raz pierwszy swoje zdradzieckie oblicze. Podobnie rozpoczyna się 
Dall’occaso in oriente . Partia ta obejmuje jeszcze krótkie arioso Or che  
cento, w którym Amanzio napawa się władzą. Trzecia wreszcie rola Negri to 
Arsace, książę egipski zakochany w siostrze królowej, który zrzeka się swo-
jej miłości dla zachowania pokoju w państwie. Z jednej strony jest to więc 
bohater wspaniałomyślny, z drugiej – niestały w uczuciach. Poza dwiema 
ariami Negri śpiewała w tej roli duet z Contim jako Alessandrem, przy czym 
to ona wiodła prym w tym dialogu, co godne jest podkreślenia, zwłaszcza, że 
Conti był śpiewakiem cenionym bardziej niż Negri. Wydawać by się mogło, 
że w duecie kompozytor zrezygnuje ze wspomagania śpiewaczki unisonem 
ze skrzypcami, tak jednak nie uczynił. Aria Amore contro amor (G-dur, 4/4) 
jest najbardziej chyba urozmaiconą spośród arii Negri, bowiem Händel 
złamał tu nieco styl, który można by uznać za typowy dla jej wystąpień. 
W krótkich odcinkach owej arii mają miejsce charakterystyczne repetowane 
dźwięki grane staccato przez skrzypce, podczas których Negri śpiewa samo-
dzielną linię melodyczną. Ponadto, choć aria jest krótka, obfituje w kolora-
tury i można określić ją mianem wirtuozowskiej (przykład 19).

32 W . Dean, Händel’s Operas . . ., op . cit., s. 372. 



101Muzyczne portrety śpiewaków w operach Arminio, Giustino i Berenice . . .

Przykład 19. Aria Amore contro amor (Berenice, 10/I), t. 21-32.

W roli Amanzia Negri śpiewała też arię Senza nutrice alcuna (10/I), która 
potwierdza wyłaniającą się powoli charakterystykę jej wystąpień. Fragment 
ten ma podobne do większości partii śpiewaczki cechy muzyczne: skromna 
obsada (skrzypce unisoni i  bassi unisoni; w  części B redukcja do samych 
instrumentów basowych), tempo allegro, tonacja majorowa (F-dur), wokalna 
linia melodyczna złożona z drobnych raczej interwałów i prowadzona w rów-
noległych oktawach lub w unisonie ze skrzypcami, długie koloratury. 

Postaci odtwarzane przez Negri, zgodnie z  panującą konwencją ope-
rową, nie mogły być nadto eksponowane. Dlatego partie jej uderzają po-
dobieństwem opracowania: mają małe rozmiary, występują na początku 
lub w środku aktu, lecz nigdy w scenach finałowych. Mimo ograniczonego 
ambitusu arie Negri brzmią dość efektownie, gdyż atutem śpiewaczki była 
umiejętność wykonywania długich koloratur, opartych zasadniczo na szyb-
kich pochodach skalowych i progresjach. 
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John Beard

John Beard urodził się około roku 171733. Był jednym z najsłynniejszych 
tenorów swoich czasów, co zawdzięczał głównie pisanym dlań przez Händla 
partiom oratoryjnym. Trzeba również podkreślić, że brał udział w tak wielu 
wykonaniach dzieł Händla jak żaden inny śpiewak tej epoki. Wykształce-
nie muzyczne zdobył, będąc sopranem chłopięcym w Chapel Royal. Händel 
usłyszał go po raz pierwszy podczas wykonania oratorium Esther z okazji 
swoich 47 urodzin (1732). Po mutacji głosu w  1734 roku Beard odszedł 
z kapeli, jednak prawie natychmiast nawiązał współpracę z zespołem Royal 
Academy od Music. Zadebiutował jeszcze w tym samym roku rolą Silvia w Il 
Pastor Fido . Przez następne trzy lata wykonywał takie Händlowskie partie 
operowe, jak Lurcanio (Ariodante), Oronte (Alcina), Aminta (Atalanta), 
a także Varo (Arminio), Vitaliano (Giustino), Fabio (Berenice). W 1737 roku 
Beard dołączył do zespołu teatru Drury Lane, w którym wystawiano liczne 
pantomimy, burleski i angielskie opery balladowe. Odgrywał tam wiele ról 
(m.in. w słynnej Beggar’s Opera Johna Gaya i Johna Christophera Pepuscha 
w 1733 roku), jednocześnie cały czas współpracując z Händlem. Śpiewał we 
wszystkich oratoriach angielskich kompozytora, w tym Samson, Belshazzar,  
Hercules, Judas Maccabaeus, Jephtha. Także partia tenorowa w  orato-
rium Messiah została skomponowana z myślą o Beardzie, ten jednak nie 
mógł wziąć udziału w prawykonaniu (Dublin 1742) z powodu obowiązków 
w  Drury Lane. W  roku 1753 zmarła żona tenora Henrietta Powis, sześć 
lat później ożenił się ponownie z Charlotte Rich, córką właściciela teatru 
Covent Garden. W 1767 roku ogłuchł do tego stopnia, że musiał zakończyć 
karierę. Zmarł w Hampton w 1791 roku.

Bohaterowie Bearda są pełni paradoksów: Varo, choć wcale nie jest naj-
okrutniejszym bohaterem opery Arminio, ponosi srogą karę, ginąc w finale, 
Vitaliano natomiast – zachłanny, bezwzględny i mający poważne występki 
na sumieniu (porwanie i próba zabójstwa cesarzowej, a następnie ucieczka 

33 Biogram napisany na podstawie: Irene Brandenburg, Beard, John (hasło), [w:] L. Fin-
scher (red .), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, t. 2, op . cit., s. 567-568;  
Winton Dean, Beard, John (hasło), [w:] Stanley Sadie (red.), The New Grove Dictionairy of 
Opera, t. 1, op . cit., s. 360-361; Berta Joncus, Beard, John (hasło), [w:] A. Landgraf, D. Vickers 
(red .), The Cambridge Handel Encyclopedia, op . cit., s. 84-86; H.J. Marx Händel-Handbuch, t . 1,  
op . cit., s. 164-167. Śpiewak stał się też bohaterem artykułu Neila Jenkisa, w którym autor 
opisuje aktywność muzyka, pomijając jednak jego udział w operach włoskich. Por . Neil Jenkis, 
John Beard: The tenor voice that inspired Handel, Arne and Boyce, 2005; http://www .neil-
jenkins .info/documents/handelandbeard .pdf [dostęp: 30 marca 2013]. 
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z więzienia i zamach na Giustina) zostaje łatwo rozgrzeszony tylko dzięki 
pokrewieństwu z Giustinem. 

Tabela 9. Role i wystąpienia Johna Bearda w operach Arminio, Giustino i Berenice . 

VARO / ARMINIO VITALIANO / GIUSTINO FABIO /BERENICE 

aria Al lume di due rai (2/I) 
aria Mira il Ciel (2/III)

arioso All’armi, guerrieri! 
(10/I) 
aria Vanne, vanne, sì (11/I) 
aria Il piacer della vendetta 
(1/III)

aria Vedi l’ape (3/I)
arioso Guerra e pace (2/II)

Wśród arii zawartych w tych partiach szczególną uwagę zwraca Mira il 
Ciel z Arminia, warto więc przyjrzeć się jej dokładniej. Jest to aria śpiewana 
przed bitwą, z której – jak wiemy z libretta – Varo już nie powróci. Aria ma 
cechy menueta (¾, andante, G-dur). Beard wykonywał ją przy akompania-
mencie dość rozbudowanej orkiestry, w skład której wchodziły: róg I  i II, 
obój I i II, skrzypce I i II, altówki i instrumenty basowe. Korzystając z tak 
bogatej obsady, Händel skomponował efektowny ritornel wstępny, w któ-
rym prezentują się kolejne grupy instrumentów. Zauważmy, że w  operze 
Arminio nie ma innych miejsc, w których by wykorzystano rogi, oboje zaś 
pojawiają się tam sporadycznie. Po osobliwym wstępie śpiewak rozpoczynał 
swoje wystąpienie trzema charakterystycznymi skokami oktawy. Skoki licz-
nie przewijają się zresztą nie tylko w tej, ale również w innych ariach Bear-
da. W Mira il Ciel największą uwagę przykuwają jednak zależności między 
solistą a orkiestrą. Jest tu kilka miejsc, w których tenor koresponduje mo-
tywicznie z dwoma rogami lub obojami na wzór concertato . Trudno jednak 
tę arię nazwać koncertującą, gdyż partia śpiewaka występuje tutaj na ogół 
równocześnie z  instrumentami dętymi, które pełnią wówczas funkcję ko-
lorystyczną. To z kolei dowodzi, że Beard dysponował głosem donośnym, 
przenikającym przez dość rozbudowane tło instrumentalne. W Mira il Ciel 
śpiewak miał też pięć koloratur sięgających kilku taktów, niektóre opar-
te na rozłożonych trójdźwiękach (co doskonale współgra z partią rogów). 
Różnorodne melizmaty pojawiają się zresztą we wszystkich omawianych tu 
wystąpieniach Bearda. Skala głosu w Mira il Ciel sięga f-a’, wykorzystuje 
więc górny raczej rejestr głosowy śpiewaka (przykład 20). Być może Beard, 
który niedawno śpiewał sopranem, nie miał wówczas jeszcze dobrze wy-
kształconego rejestru niskiego. Pozostałe arie tenora z Arminia, Giustina 
i Berenice potwierdzają to przypuszczenie. 
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Przykład 20. Aria Mira il Ciel (Arminio, 2/III), t. 42-58 (obsada: I i II obój, I i II róg, skrzypce 
I, skrzypce II, altówki, głos solowy, tutti bassi). 

Innym dowodem siły głosu Bearda jest arioso All’armi, guerrieri, w któ-
rym towarzyszyła mu orkiestra o zbliżonym do Mira il Ciel składzie, z tym 
że zamiast dwóch rogów pojawiła się trąbka. Jest to jeden z  nielicznych 
przypadków użycia tego instrumentu w  Giustino (w  Arminio i  Berenice 
trąbka nie występuje wcale). Znaczenie trąbki jest jasne – wódz Vitalia-
no znajduje się w  swoim obozie wojskowym i  wzywa żołnierzy do walki. 
W pewnym miejscu ariosa instrument ten grał ośmiotaktowy dźwięk bur-
donowy, na którego tle Beard rozwijał linię melodyczną z dwiema koloratu-
rami. W drugiej z tych koloratur towarzyszyło mu – poza trąbką – tremolo 
skrzypiec I i II oraz altówek. W operze Giustino Beard odgrywał też scenę 
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ucieczki z wieży w akcie III, a towarzyszyła tej pantomimie krótka sinfonia  
instrumentalna; potem śpiewał jeszcze arię w  afekcie zemsty Il piacer  
della vendetta. Wystąpienia Bearda jako Fabia w Berenice są dość skromne 
objętościowo, zwłaszcza krótkie arioso Guerra e pace, ale nawet tam, na za-
ledwie 33-taktowej przestrzeni pojawiają się cztery koloratury ze skokami 
interwałowymi, m.in. sekstowymi i  septymowymi. Aria Vedi l’ape jest to 
z kolei bardzo rzadki u Händla przykład muzyki ilustracyjnej – przedstawia 
pszczołę, która przelatuje z kwiatka na kwiatek w poszukiwaniu nowych 
słodyczy34. Tutaj pszczoła symbolizuje wolną miłość, do której Fabio nama-
wia zakochanego nieszczęśliwie Alessandra. Subtelny, a  zarazem trochę 
niespokojny akompaniament skrzypiec, przypominający odgłos skrzydeł 
owada, jest oparty na rytmie triolowym, który przeniesiony zostaje do partii 
śpiewaka. Występują tu też synkopy, a styl tej arii można by uznać za styl 
galant (przykład 21). 

Przykład 21. Aria Vedi l’ape (Berenice, 3/I), t. 21-34.

Przedstawione partie, choć należą do bohaterów znajdujących się na 
dalszym planie akcji, są dobrym świadectwem talentu Johna Bearda, gdyż 
ukazują zarówno wyjątkową dynamikę jego głosu, jak i  wszechstronność 
oraz wirtuozerię porównywalną z wybitnymi primadonnami i kastratami.

34 „Vedi l’ape, which is very gay and pleasing, he has endeavored to express in the accom-
paniment the restless state of the bee, who flies from flower to flower in search of fresh sweets”. 
Por . Ch . Burney, A General History of Music, op . cit, s. 409. 
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Henry Reinhold

Bas Henry (Theodore) Reinhold urodził się około 1690 roku35. Pochodził 
z Drezna. Był synem Theodorusa Christlieba Reinholda – kantora drezdeń-
skiego kościoła św. Krzyża. O wykształceniu śpiewaka jednak nie wiadomo 
nic. Do Londynu przybył wraz z rodziną na początku lat trzydziestych XVIII 
wieku i pozostał tam do końca życia. Jego londyńskim debiutem była rola 
w oratorium Händla Deborah (2 kwietnia 1734) w King’s Theatre of Hay-
market. W operze Reinhold zaśpiewał po raz pierwszy dopiero dwa lata póź-
niej – była to Atalanta (1736). Wystąpił także w kilku innych operach kom-
pozytora: Ariodante, Arminio, Giustino, Berenice, Imeneo i Deidamia oraz 
w serenadzie Acis and Galatea i pastoralnej odzie L’Allegro, il Penseroso  
ed il Moderato. Szczególnie wart zaznaczenia jest jednak fakt, że Reinhold  
brał udział w  wykonaniach wszystkich oratoriów Händla do 1750 ro- 
ku. Podobnie jak Beard, Reinhold występował w licznych angielskich bur-
leskach, pantomimach i maskach, np. w The Dragon of Wantley Johna Fre-
dericka Lampe’a, gdzie odtwarzał tytułową, komiczną rolę Smoka (dzieło 
parodiowało Giustina Händla i inne opery seria). Zmarł 14 maja 1751 roku 
w Londynie.

Tabela 10. Role i wystąpienia Henry’ego Reinholda w operach Arminio, Giustino i Berenice .

SEGESTE / ARMINIO POLIDARTE I VOCE DI 
DENTRO (?) /GIUSTINO 

ARISTOBOLO / 
BERENICE 

aria Fiaccherò quel fiero 
orgoglio (5/I)

aria Ritrosa bellezza (2/II) 
accompagnato Trattien 
lasciar (7/III) (?)

aria Con gli strali d’amor 
(7/I)
aria Senza te sarebbe (8/II)

W operach, zgodnie z ówczesną konwencją, ze względu na niską skalę 
głosu (G-f’), Reinhold śpiewał partie niewielkich rozmiarów, często boha-
terów negatywnych. W  Arminio kreował ważną dramaturgicznie postać  
Segesta, jednak udzielał się szczególnie jedynie w recytatywach, a śpiewał 
tylko jedną arię – Fiaccherò quel fiero orgoglio. Bohater oznajmia w niej, 
że jeśli Arminio nie podda się, czyli dosłownie tłumacząc, nie zegnie karku 
przed Kapitolem, to przypłaci swoją dumę życiem. Aria ta, skomponowana 

35 Biogram sporządzony na podstawie: Donald Burrows, Reinhold, Henry (hasło), [w:]  
A. Landgraf, D. Vickers (red.), The Cambridge Handel Encyclopedia, op . cit., s. 535; Winton 
Dean, Reinhold, Henry, [w:] S . Sadie (red .), The New Grove Dictionairy of Opera, t. 4, op . cit .,  
s. 1285; H.J. Marx: Händel-Handbuch, t . 1, op . cit, s. 813-814. 
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w  tempie come alla breve i  w tonacji d-moll, charakteryzuje się licznymi 
dużymi i nierzadko dysonansowymi skokami interwałowymi w partii wo-
kalnej. Występuje tam aż jedenaście skoków oktawy w różnych rejestrach 
(nie licząc powtórzenia części A), nie brak również septym, non i decym. 
Niekiedy też następuje po sobie kilka skoków w  kierunku wznoszącym. 
Bywa więc, że na zaledwie trzytaktowym odcinku ambitus głosu sięga aż 
tercdecymy (A-f’), co równa się niemal całej skali głosu Reinholda. Układ 
interwałów ma tu oczywiście znaczenie retoryczne. Decyma na przykład 
obrazuje słowo „piega” („zegnij”). Dla wzmocnienia wyrazu partia wokal-
na prawie w całości jest skomponowana nota contra notam w stosunku do 
orkiestry; prosta rytmika tej arii podkreśla rozkazujący sposób wypowie-
dzi Segesta. Z  tych samych powodów w  arii dominuje styl sylabiczny, co 
kontrastuje z typowymi ariami tamtej epoki, najczęściej bogato zdobionymi 
(przykład 22). 

Przykład 22. Aria Fiaccherò quel fiero orgoglio (Arminio, 5/I), t. 22-31.

W  operze Giustino odgrywał Reinhold rolę Polidarta, sługi Vitaliana, 
natomiast w Berenice – kapitana królowej Aristobola. Arie tych bohaterów, 
choć zawierają koloratury, nie są tak interesujące jak popisy śpiewaków od-
twarzających ważniejsze role. Jak możemy się domyślać, skromność opra-
cowania wynika nie z niedostatku talentu Reinholda, lecz z obowiązującej 
w tamtej epoce hierarchii głosów w operze. 

William Savage

William Savage był śpiewakiem, organistą i  kompozytorem36. Urodził się 
prawdopodobnie w  Londynie około 1720 roku. Wykształcenie muzyczne 

36 Biogram artysty sporządzono na podstawie: Annette Landgraf, Savage, William 
(hasło), [w:] A. Landgraf, D. Vickersm (red.), The Cambridge Handel Encyclopedia, op . cit .,  
s. 570; Markus Rubert, Savage, William (hasło), [w:] L. Fischer (red.), Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart, Personenteil, t . 8, op . cit., szp. 1028-1030; H.J. Marx, Händel-Handbuch, t . 1,  
op . cit., s. 873-875.
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zdobywał w Katedrze św. Pawła u Charlesa Kinga, być może też u Johna Pe-
puscha i Francesca Geminianiego. Już jako chłopiec wykonywał niewielkie 
partie operowe i oratoryjne w dziełach Händla: jako Joas w Athalia, Oberto 
w Alcina, Silvio w Acis and Galatea, Mordecai w Esther, Fortuna w Giustino 
czy Childerico w Faramondo. Partię Fortuny (1737), utrzymaną w wysokim 
rejestrze, wykonywał albo chłopięcym sopranem albo techniką falsetową. 
Z pewnością jednak w 1740 roku Savage dysponował już głosem męskim, 
o  czym świadczą partie Moderato w  odzie L’Allegro, il Penseroso ed il  
Moderato oraz tytułowa rola w Imeneo i rola Fenice w Deidamia . Podob-
nie jak Beard i Reinhold, Savage był zaangażowany w wykonania słynnych 
Händlowskich oratoriów, m.in. Messiah. Przestał śpiewać dla Händla, kiedy 
został dopuszczony do Chapel Royal jako Gentelman in Ordinary w 1744 ro- 
ku. Zmarł 27 lipca 1789 w Londynie. Uczeń Savage’a Richard Stevens pisał 
o swoim mistrzu, że miał „przyjemny basowy głos obejmujący dwie oktawy, 
do tego czystą artykulację, doskonałą intonację, wspaniałą dykcję („poto-
czystość mowy”) i dobrą ekspresję”37. Zapewne tymi cechami głosu Savage 
dysponował już w młodym wieku, gdy śpiewał jeszcze sopranem. W operze 
Giustino pojawił się na scenie tylko raz, ale swoim charakterystycznym wy-
stąpieniem z pewnością zwrócił uwagę publiczności. 

Tabela 11. Wystąpienie Reinholda Savage’a w Giustino . 

ARMINIO FORTUNA / GIUSTINO BERENICE

 – Arioso i accompagnato Corri, vola (5/I)  –

Burney pisał o scenie z Fortuną: „Corri, vola, poprzedzona długą symfo-
nią i zakończoną chórem, ma wielki animusz i jest w najmocniejszym stylu 
Händla”38 . Arioso Corri, vola (B-dur, 4/4) faktycznie otwiera ritornel, który, 
co dość osobliwe, ma fakturę imitacyjną. Temat ritornelu prezentują na 
początku instrumenty basowe, imitują go następnie skrzypce (dublowane 
przez oboje) oraz altówki. Fortuna zaczyna śpiewać w 22 takcie, a wtóruje 
jej jedynie basso continuo realizowane przez wiolonczelę solo i  klawesyn 
(przykład 23), dopiero później przyłącza się orkiestra. Akompaniament 

37  „[He had] a pleasant bass voice of the compass of two octaves: he had a clear articu-
lation, perfect intonation, great volubity of voice, and chaste and good expression”. Cyt . za:  
H.J. Marx, Händel-Handbuch, t . 1, op . cit., s. 874. 

38  „Corri, vola, preceded by a long symphony, and terminated by a chorus, has great spirit, 
and is in Handel’s most nervous style”. Por. Ch. Burney A General History of Music, op . cit .,  
s. 405. 
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ten jest oparty na materiale z  ritornelu wstępnego. Partia wokalna nie 
należy do prostych. Ambitus głosu usytuowany jest w  rejestrze wysokim  
(es’ do a’’), ponadto aria zawiera koloratury, zarówno w ruchu szesnastko-
wym, jak i triolowym (te sięgają czterech taktów).

Przykład 23. Arioso Corri vola (Giustino, 5/I), t. 22-26.

Po ariosie następuje jedenastotaktowe accompagnato Giustin, lascia  
i riposi, w którym Fortuna poleca Giustinowi zmienić swoje życie i odrzucić 
pracę na roli, wróżąc mu wspaniałe sukcesy. Scenę wieńczy czterogłosowy 
chór – orszak Fortuny; materiał tematyczny do chóru zaczerpnięty został 
częściowo z arii Corri vola, co sprawia, że scena pozostaje pod względem 
muzycznym zwarta. Całość nawiązuje do stylu galant. Można powiedzieć, 
że talent Savage’a został tu przedstawiony w mikroskali. Znajduje się tu 
zarówno element wirtuozowski – bogate w koloratury, wymagające precyzji 
arioso, jak i dramatyczny recytatyw akompaniowany. Ponadto odtwarzanie 
roli alegorycznej wymagało od śpiewaka specyficznych umiejętności aktor-
skich, zwłaszcza że w tamtych czasach rzadko już tego typu postaci pojawia-
ły się w operze. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że Savage, który śpiewał 
sopranem chłopięcym lub falsetem, otrzymał rolę we włoskiej operze, co 
było nietypowe.

Podsumowanie – podobieństwa i różnice między śpiewakami

Na podstawie wszystkich omówionych wystąpień można potwierdzić tezę 
wysuniętą na początku, że Händel w przypadku każdego śpiewaka ograni-
czał wirtuozerię do takiego tylko stopnia, w jakim było to niezbędne w danej 
scenie dramatycznej. Nawet najważniejsi śpiewacy w zespole mieli w swoich  
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partiach arie o różnym stopniu trudności. W sposób szczególny mogli po-
pisać się w  jednej lub dwóch ariach na przestrzeni całej opery, pozostałe 
ich wystąpienia wymagały raczej muzykalności, wyczucia afektu i  sceny 
dramatycznej. Ten kontrast miał nie tylko uzasadnienie dramatyczne, ale 
ukazywał też pełnię i  wszechstronność talentu śpiewaka, nadto zaś aria 
wirtuozowska na tle pozornie niezbyt trudnych arii wydawała się znacznie 
bardziej efektowna . 

Jest oczywiste, że cechy indywidualne śpiewaków uwidoczniają się naj-
wyraźniej w ariach, zaś różnice między nimi rysują się szczególnie w an-
samblach, najczęściej w duetach. Nie wszyscy je jednak wykonywali: niemal 
zawsze występowała w nich Strada del Pò, za partnera mając Contiego lub 
Annibalego. Duety przeważnie należały bowiem do miłosnej pary, stąd zwy-
kle Händel przydzielał je primadonnie i jednemu z kastratów. W przypad-
ku tego typu ansamblów kompozytor stosował na ogół typową procedurę: 
w odcinkach, w których śpiewacy dialogują ze sobą, ich partie imitują się, 
kiedy śpiewają jednocześnie, partie są prowadzone najczęściej w tercji, przy 
czym to Strada del Pò otrzymywała na ogół partię najwyżej usytuowaną, 
nawet w duecie z Contim – też przecież sopranistą. Inaczej zostały obsadzo-
ne i opracowane duety Quando più minaccia, gdzie Stradzie del Pò towa-
rzyszyła Bertolli, oraz Le dirai, który wykonywali Conti i Negri, prowadząc 
dialog i  w żadnym momencie nie śpiewając jednocześnie. W  finale opery 
Giustino z  kolei występuje interesujący ansambl, w  którym biorą udział 
prawie wszyscy soliści, poza Negri i Savage’em. Ansambl ten rozpoczyna 
się dialogami dwu miłosnych par (Arianna i Anastasio, Giustino i Leoca-
sta), kończy zaś fragmentem nota contra notam sześciorga śpiewaków, przy 
czym dwie pierwsze i dwie drugie partie są prowadzone unisono, a tenor 
i bas mają partie oddzielne, co daje w efekcie fakturę czterogłosową. 

Do cech wspólnych śpiewaków należała rozpiętość głosu, nieprzekracza-
jąca dwóch oktaw, która z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się niezbyt 
rozległa. Nie wiadomo, w jakim stopniu ów zakres rozszerzał się podczas 
improwizacji, jak się jednak domyślamy – w  niewielkim. Skala głosu nie 
mogła być więc wówczas traktowana jako najważniejszy walor wokalisty. 
Bardziej zwracano uwagę na intonację i sposób wydobycia dźwięku, o czym 
świadczą opinie cytowanych w niniejszym tekście, współczesnych śpiewa-
kom osób. Na hierarchię śpiewaków w operze i rozmiary powierzanych im 
partii znaczący wpływ miała nie rozpiętość, lecz wysokość ich głosów. Widać 
to w poniższych zestawieniach:
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ŚPIEWAK SKALA 
GŁOSU

 SUMA WYSTĄPIEŃ W TRZECH 
OPERACH

Gioacchino Conti c’- c’’’ 14 arii, 3 duety

Anna Maria Strada del Pò d’- b’’ 18 arii, 6 duetów

William Savage e’ – a’’ 1 aria

Domenico Annibali a – g’’ 17 arii, 3 accompagnati, 4 duety

Francesca Bertolli a – e’’ 11 arii, 1 duet

Maria Caterina Negri a – e’’ 7 arii i 1 duet

John Beard e – a’ 5 arii

Henry Reinhold G – f’ 4 arie

Przedstawiona wyżej zależność ma związek z ówczesną praktyką, zgod-
nie z którą śpiewacy obdarzeni głosami wysokimi otrzymywali role bardziej 
znaczące i przez to o większych rozmiarach. Händel raczej nie przełamywał 
tej konwencji, poza jednym wyjątkiem: wysoki sopran Contiego nie dał temu 
śpiewakowi przewagi nad altem Annibalim. Bardziej jeszcze niż wysokość 
głosu liczyły się więc zdolności, doświadczenie sceniczne i predyspozycje do 
poszczególnych ról. Do cech wspólnych wszystkich ośmiorga artystów – nie-
zależnie od rodzaju ich głosów – należała dobrze opanowana umiejętność 
wykonywania koloratur. Co do recytatywów, realizowały je w znacznej czę-
ści postaci odtwarzane przez Reinholda, Bearda i Negri, których głównym 
zadaniem było rozwijanie akcji, podczas gdy ważniejsze postaci skupiały na 
sobie uwagę, prezentując swe emocje w ariach (Annibali, Strada del Pò, Con-
ti i Bertolli). Po analizie wszystkich partii nasuwa się również wniosek, że 
cechą pożądaną u primadonn i kastratów była wszechstronność, ponieważ 
arie śpiewane przez głównych bohaterów były nie tylko najliczniejsze, ale 
też utrzymane w różnych afektach. Mniej liczący się w zespole wykonawcy 
mogli być z kolei wyspecjalizowani w odtwarzaniu konkretnych typów po-
staci, a co za tym idzie, mieli wystąpienia specyficzne i mało zróżnicowane. 
Przykładem takiej wykonawczyni jest Maria Caterina Negri, najmniej chy-
ba wszechstronna śpiewaczka w zespole. 

Przedstawione portrety śpiewaków składają się wprawdzie z opisu wielu 
cech charakterystycznych dla tych muzyków, ale nie dają oczywiście pełnego 
obrazu ich talentów. Oparte są bowiem na analizie partii z zaledwie trzech 
oper spośród kilkudziesięciu innych, jakie ci artyści wykonywali. Warto 
poświęcić dalsze badania nie tylko tym, ale także pozostałym śpiewakom, 
których talenty dały Händlowi sposobność tworzenia nieśmiertelnych oper. 
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Summary

Musical portraits of singers in the operas Arminio, Giustino 
and Berenice by Georg Friedrich Händel

Arminio, Giustino and Berenice were written during the twilight period 
of Georg Friedrich Händel’s operatic output (London 1737). Their world 
premiere performances had very similar casts, which offers a convenient  
opportunity to sketch musical portraits of the participating singers . The 
role of primo uomo in the ensemble of the Royal Academy of Music at 
that time belonged to the alto-castrato Domenico Annibali, permanently  
associated with the Polish-Saxon court of Augustus II. He also played the 
main male parts in these operas, including the two title ones (Arminio 
and Giustino, Demetrio in Berenice) . The soprano Anna Maria Strada del 
Pó sang the main female parts of equal significance (Tusnelda, Arianna,  
Berenice of the title). The supporting parts were performed by the soprano- 
-castrato Gioacchino Conti and the alto Francesca Bertolli, while the  
remaining parts were sung by Maria Caterina Negri (alto), tenor John  
Beard and bass Henry Reinhold, as well as the soprano William Savage, 
who appeared only in Giustino . The libretti and the scores of these operas 
take into account the vocal and acting predispositions of each of the artists. 
The article also presents the singers’ biographies. 

Translated by Zofia Weaver
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S T E FA N O  B A R T O L O M E I

Chór „Patria oppressa” w kontekście dwóch wersji 
Makbeta Giuseppe Verdiego

Makbet (wł. Macbeth) to dziesiąta opera Giuseppe Verdiego w jego dorob-
ku. Swoją premierę dzieło miało 14 marca 1847 roku we florenckim Teatro 
la Pergola. Osiemnaście lat później Verdi opracował nową wersję utworu, 
zmieniając niektóre fragmenty lub dodając nowe. W tym kształcie Makbeta 
pokazano na scenie 21 kwietnia 1865 roku w paryskim Théâtre Lyrique. 
Dzieło śpiewano po francusku na podstawie nowego opracowania libretta 
przez Francesca M. Piavego, a  autorami tłumaczenia z  języka włoskiego 
na francuski byli Charles Nuitter i Alexandre Beaumont1 . Po przedstawie-
niach w  stolicy Francji pokazano wersję paryską dzieła po włosku, m.in. 
we florenckiej La Pergoli (1870) i w mediolańskiej La Scali (1874)2 . Jednak 
przez cały XIX wiek we włoskich i zagranicznych teatrach przedstawiano 
najczęściej wersję florencką3. W pierwszej połowie XX wieku opera ta prak-
tycznie zniknęła ze sceny, aż do wystawienia jej w mediolańskiej La Scali  
7 września 1952 roku z inicjatywy wybitnego dyrygenta Victora de Sabaty4 . 
Pokazano wtedy wersję paryską opery, ale po włosku. Sukces wznowienia 

1 Por . Corrado Setti, Gabriella Gogli, Va’ pensiero: Il percorso umano e artistico di Giusep-
pe Verdi, Milano 2013, s. 433. Pełny tekst francuski libretta dostępny w wyciągu fortepianowym 
wersji paryskiej Makbeta na stronie internetowej:http://petrucci .mus .auth .gr/imglnks/usimg/f/
f2/IMSLP24578-PMLP55443Verdi__Macbeth__ed.francese_Escudier_1857__bw.pdf [do-
stęp: 11 września 2014].

2 Por . Marcello Conati, Aspetti della messinscena del «Macbeth» di Verdi, „Nuova Rivista 
Musicale Italiana” XV 1981, nr 3, s. 113 i Arne Knüd Jürgensen, The Verdi Ballets, Parma 
1995, s. 87. 

3 Na temat historii wystawień dzieła w XIX wieku por. M. Conati, Aspetti della messinsce-
na . . ., op . cit., s. 113.

4 Operę przedstawiono w ramach tzw. „Prime alla Scala” w dzień św. Ambrożego, patrona 
Mediolanu. Reżyserował Carl Ebert, a w roli Lady Macbeth wystąpiła Maria Callas. Por. Elvio 
Giudici, Il teatro di Verdi in scena e in DVD, Milano 2012, s. 233. 
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był tak wielki, że największe teatry operowe świata na stałe wprowadziły 
Makbeta do swojego repertuaru5. Do tego czasu dzieło również nie funk-
cjonowało praktycznie w refleksji muzykologicznej. Oprócz recenzji i spra-
wozdań ze spektakli premierowych w  XIX wieku brakowało opracowań 
naukowych. Wyjątkiem były nieliczne artykuły, takie jak Guida Gattiego 
z roku 1922 i Giulii Cory Varesi z 19326. Dopiero dzięki pracy Massima Mili 
możliwe stało się odczytanie dzieła na nowo i dostrzeżenie tych jego cech, 
na które w  czasach Verdiego nikt nie zwracał uwagi7. Wedle Mili w  żad-
nym innym wcześniejszym dziele operowym kompozytor nie zastosował tak 
śmiałych eksperymentów, jak właśnie w Makbecie. W wypadku tego utworu 
impulsem do nowatorskich rozwiązań była nie tylko niepohamowana po-
goń za nowością, ale również (a może przede wszystkim) zamiłowanie do 
twórczości Szekspira. Dzieła angielskiego dramatopisarza stanowiły jedno 
z najważniejszych źródeł inspiracji dla teatru operowego Verdiego. Włoska 
badaczka Daniela Goldin pisała na ten temat: „tym, czego Verdi poszukiwał 
u Szekspira i na swój sposób odnajdywał, była dramaturgia, elementy gesty-
kulacji, poruszające zdania, które wypowiedziane na scenie zostają od razu 
przełożone na emocję”8. Dramaty Szekspira stanowiły podstawę libretta 
także dwóch ostatnich utworów scenicznych Verdiego: Otella i  Falstaffa . 
Kompozytora fascynował również Król Lear, ale z pomysłu przekształcenia 
go w operę zrezygnował na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku.

Makbet miał być w zamiarze Verdiego swoistym opus unicum w  całej 
jego twórczości do roku 1847. Tak przynajmniej wynika z  obfitej kores- 

5 Po 1952 roku powstało wiele prac muzykologicznych o Makbecie. Warte cytatu są: Piero 
Mioli, Letizia e stravaganza di Macbeth, program przedstawienia w Teatro Comunale, Firenze 
1984; David Rosen, Andrew Porter (red.), Verdi’s Macbeth, Cambridge 1984; Julian Budden, 
Le opere di Verdi, t. 1, Torino 1985, s. 287-335; M. Conati, Aspetti della messinscena . . ., op . cit ., 
s. 69-120; Daniela Goldin, Il Macbeth verdiano: genesi e linguaggio di un libretto, Köln 1979, 
s. 336-372 (Analecta musicologica 19); Massimo Mila, Verdi, Milano 2012, s. 329-349; Wolfgang 
Osthoff, Die beiden Fassungen von Verdis „Macbeth”, „Archiv für Musikwissenschaft” XXIX, 
1972, s. 17-44; David Lawton (red.), Macbeth: Melodramma in Four Acts . Libretto by Francesco 
Maria Piave, t. 1, Chicago – Milano 2006, s. I-XX. 

6 Guido Gatti, Due Macbeth, „La cultura musicale” 1922, nr 4, s. 125-139; Giulia Cora 
Varesi, L’interpretazione del «Macbeth», „Nuova antologia” LXVII, 1932, s. 433-440. 

7 Massimo Mila, Verdi, Bari 1958. W  nowym wydaniu z  roku 2012 (red. Piero Gelli) 
połączono wersję z roku 1958 z pracami Mili La giovinezza di Verdi (Torino 1974) i L’arte di 
Verdi (Torino 1980). Dalej autor niniejszego artykułu korzysta z wydania: Massimo Mila, Verdi, 
Milano 2012. 

8 „Ciò che Verdi cerca, e a suo modo trova, in Shakespeare è l’elemento drammatico, ge-
stuale, la frase impressiva, quella che pronunciata sul palcoscenico viene subito colta e tradotta 
in emozione”. Cyt. za: D. Goldin, Il Macbeth verdiano . . ., op . cit., s. 538.
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pondencji twórcy. Kontekst powstania utworu naświetlają doskonale listy 
kompozytora, zarówno te z okresu poprzedzającego premierę florencką, jak 
i późniejsze. W lipcu 1846 Verdi przebywał na kuracji w termach Recoaro 
koło Vicenzy. Stamtąd udał się do Mediolanu, myśląc już tylko o skompo-
nowaniu nowej opery, skąd też napisał w  liście do Alessandra Lanariego 
(impresaria florenckiego teatru La Pergola) m.in.: „Czas nas goni i trzeba 
coś wymyślić jak najszybciej. Miesiące, które nam pozostały, wystarczą na 
skomponowanie jakiegoś wartościowego dzieła”9. Podczas pobytu w Reco-
aro Verdi kontaktował się z Andreą Maffeim, byłym mężem hrabiny Maf-
fei (przyjaciółki i  doradczyni kompozytora), wybitnym tłumaczem dzieł 
Szekspira. Wypełniające im dni długie rozmowy, często właśnie na temat 
Szekspira, zaowocowały m.in. nowymi pomysłami do zrealizowania w kolej-
nej operze. Prawdopodobnie właśnie wtedy narodził się w głowie Verdiego 
projekt muzycznego opracowania owego dramatu Szekspira . Do tego czasu 
Verdi mierzył się już z twórczością dramatyczną takich autorów, jak Victor 
Hugo (Ernani) czy George Byron (Dwaj Foskariusze) . 

Geneza dzieła

Po powrocie do Mediolanu Verdi zdecydował się więc ostatecznie na Mak-
beta. Czemu akurat na ten, a nie inny dramat Szekspira? Odpowiedź na to 
próbował znaleźć Julian Budden. Sugerował na przykład, że kompozytor 
dostrzegł tu możliwość obsadzenia głównych ról przez baryton i  sopran  
(a nie tradycyjnie tenor i sopran). Jak pisał:

Nie ma wątpliwości, że najbardziej decydująca była sama postać Makbeta. Verdie-
go pociągały skomplikowane osobowości, ludzie, w których wnętrzu konflikt między 
dobrem a złem toczy się w coraz to nowych sytuacjach. Takie postacie były w stanie 
zapewnić różnorodność, którą Verdi tak umiejętnie potrafił wydobywać z głosu bary-
tonu […]. Te same konflikty, które Hamleta powstrzymują przed działaniem, Makbeta 
popychają do coraz bardziej gwałtownych czynów. W 1847 roku to właśnie tej energii 
– nieokrzesanej, wulkanicznej – potrzebował Verdi10 . 

9 List Verdiego do Alessandra Lanariego (Mediolan, 19 sierpnia 1846): „Il tempo stringe 
e bisogna pur decidere a far qualche cosa: per fare un lavoro di qualche importanza i mesi che 
restano sono appena sufficienti”. Cyt. za: M. Mila, Verdi, 2012, op . cit., s. 331.

10 „Sul piano tecnico [..] esso offriva la combinazione che a Verdi era già familiare, quel-
la fra baritono e soprano drammatico; non c’è dubbio, tuttavia, che ancor più decisivo fu il  
personaggio stesso di Macbeth. Verdi era attirato dalle personalità complesse, dagli uomini in 
cui un interno conflitto fra bene e male si ripresenta a ogni nuova situazione. Tali personaggi 
erano in grado di fornire quel tipo di varietà che Verdi sapeva così bene estrarre dalla voce del 
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Na wybór Makbeta miał wpływ również Giulio Carcano11. Bywał on re-
gularnie w  mediolańskim salonie wspomnianej wcześniej hrabiny Maffei 
i podobnie jak Andrea Maffei zajmował się tłumaczeniem twórczości Szek-
spira na język włoski. 

Po obraniu tematu trzeba było znaleźć poetę, który napisze libretto. Pa-
dło na Francesca Marię Piavego, wówczas już autora dwóch librett do dzieł 
Verdiego: Ernaniego oraz Dwóch Foskariuszy. O wadze, jaką Verdi przykła-
dał do tematu, świadczą takie chociażby słowa wyjęte z listu do poety:

Ta tragedia to jedno z największych dzieł człowieka! Jeśli nie możemy uczynić rze-
czy wielkiej, to postarajmy się chociaż stworzyć coś niezwykłego […]. O, polecam ci, 
abyś nie zaniedbał mi tego Makbeta. Błagam cię o to na kolanach. Zatroszcz się o niego 
chociaż dla mnie i dla mojego zdrowia, które teraz wprawdzie jest doskonałe, ale które 
natychmiast pogorszy się, jeśli będziesz mnie niepokoił12 .

Gdy libretto było gotowe, Verdi niezadowolony z  końcowego efektu 
zwrócił się o pomoc do Andrei Maffeiego, by ten zmienił wątpliwe ustępy. 
Maffei napisał więc tekst początkowej sceny z wiedźmami z aktu III oraz 
słowa chóru „La patria tradita” (akt IV, scena II)13 .

Listy, które Verdi regularnie wysyłał swojemu libreciście, pełne były 
wskazówek i  zaleceń co do stylu tekstu poetyckiego, którego oczekiwał: 
„mało słów”, „wyniosły styl”, „wzniosłość” itd.14. Piave wypełnił swoje obo-
wiązki w sposób znakomity. Zdaniem Danieli Goldin, autor libretta – wbrew 
niezadowoleniu Verdiego – zrealizował swoje zadanie bardzo dobrze poprzez 
„zwarte zdania [...], wielce efektowne zwroty i wyjątkowo szybkie dialogi”15 .  

baritono [...]. Gli stessi conflitti interni che inibiscono Amleto spingono invece Macbeth ad 
azioni sempre più violente. Nel 1847 l’energia rozza, vulcanica, era quello che ci voleva per 
Verdi”. Por. J. Budden, Le opere di Verdi, op . cit., s. 298. 

11 Włoski pisarz Giulio Carcano (1812-1884) wydał dzieła Szekspira w swoim tłumaczeniu 
w publikacji Opere di Shakespeare, (12 t., Milano-Napoli 1875-1882). Por . Franca Angelini et 
al ., La letteratura italiana: storia e testi, t. 8, cz. 1, Roma – Bari 1975, s. 111-115. 

12 List do Francesca Marii Piavego (Mediolan, 4 września 1846): „Questa tragedia è una 
delle più grandi creazioni umane! Se noi non possiamo fare una gran cosa cerchiamo almeno 
di fare una cosa almeno al di fuori del comune [ . . .] . Oh, ti raccomando non trascurarmi questo 
Macbet, te ne prego inginocchiato, se non altro, curalo per me e per la mia salute che ora  
è ottima ma che diventa subito cattiva se mi fai inquietare”. Cyt. za: Michele Porzio (red.), 
Verdi . Libretti . Lettere, Milano 2000, s. 635.

13 Por . M . Mila, Verdi, 2012, op . cit ., s. 340.
14 Te słowa pojawiają się m.in. w liście Verdiego do Piavego (Mediolan, 22 września 1846): 

„poche parole”, „stile elevato”, „sublimità”. Por . M . Porzio, Verdi . Libretti . . ., op . cit., s. 636-637.
15 „Una sintassi scarna […], espressioni di grande effetto e un dialogato estremamente 

rapido”. Cyt. za: D. Goldin, Il Macbeth verdiano . . ., op . cit ., s. 556.



117Chór „Patria oppressa” w kontekście dwóch wersji Makbeta Giuseppe Verdiego

W swoim pomyśle opery opartej na temacie Makbeta Verdi ogromną rolę 
przypisał postaciom wiedźm. We wskazówkach dla Piavego pisał m.in., by 
„wszystkie postaci posługiwały się językiem wzniosłym, za wyjątkiem chóru 
wiedźm, które powinny być trywialne, ale też ekscentryczne i oryginalne”16 . 
Librecista, podążając za instrukcjami, spełnił życzenia zleceniodawcy i ową 
„ekscentryczność” i „trywialność” zrealizował, pisząc nieregularne wiersze 
pełne słów prawie nieuchwytnych podczas słuchania, będących często na 
pograniczu wulgarności i mogących wywoływać niesmak u słuchacza, np. 
na początku aktu I: „Ho sgozzato un verro” („udusiłam knura”).

Śpiewacy

Verdi od samego początku wiedział również, kogo chciałby słyszeć w par-
tiach głównych bohaterów. Rolę Makbeta zdecydował się powierzyć Felice 
Varesiemu. Był to jeden z najsławniejszych barytonów włoskich w XIX wie-
ku, bardzo ceniony za interpretacje w operach Donizettiego i Verdiego (m.in. 
jako pierwszy odtwórca roli Rigoletta). Zakomunikował to impresariowi 
Lanariemu: „Varesi jest w tej chwili jedynym artystą w Italii, który mógłby 
zagrać tę rolę, dzięki swojemu stylowi śpiewania, dzięki zdolności słucha-
nia, a  także dzięki swojej sylwetce”17. Emmanuele Muzio – jedyny uczeń, 
jakiego miał Verdi w ciągu całego swego życia – pisał o Varesim w związ-
ku z  rolą Makbeta do Antonia Barezziego, dawnego dobroczyńcy i  teścia  
Verdiego: „on nie trafia w dźwięk, ale to nie szkodzi, bo rola byłaby prawie 
cała deklamowana, a w tym jest bardzo dobry”18. Wybór Verdiego padł więc 
na śpiewaka, który według Muzia śpiewał słabo. Podobna dyskusja dotyczyła 
odtwórczyni Lady Makbet. Do tej roli kompozytor chciał głosu „szorstkiego,  
przytłumionego, posępnego”19. Została zatem zaangażowana Marianna  

16 List do Francesca Marii Piavego (Mediolan, 4 września 1846): „adoperare un linguaggio 
sublime ad eccezione dei cori delle streghe: quelli devono essere triviali ma stravaganti e origi-
nali”. Ibidem, s. 558. 

17 List do Alessandra Lanariego (Mediolan, 19 sierpnia 1846): „Varesi è il solo artista at-
tuale in Italia che possa fare la parte che medito, e per il suo genere di canto, e per il suo sentire, 
ed anche per la sua stessa figura”. Por. M. Mila, Verdi, 2012, op . cit ., s. 331.

18 List Emanuele Muzia do Antonia Barezziego (Mediolan, 27 sierpnia 1846): „Forse egli 
dirà che stuona, questo non fa niente perché la parte sarebbe quasi tutta declamata, ed in 
questo vale molto”. Ibidem, s. 332.

19 Ibidem, s. 338. 
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Barbieri-Nini (1820-1887)20, sopranistka znana ze swojego talentu śpiewa-
czego, ale także ze specyficznej urody, a właściwie jej braku21 .

Verdi potrzebował zatem dwóch śpiewaków śpiewających „źle”. W kra-
ju, w  którym ciągle jeszcze belcanto było uważane za szczególnie istotny 
element kultury i tradycji, wprowadzenie tego niezwykłego rodzaju śpiewu 
musiało więc być dużym wyzwaniem dla ówczesnej konwencji włoskiego 
melodramma. Kompozytorowi nie chodziło o śpiew „fałszywy” w dosłow-
nym znaczeniu, ale o  inny rodzaj ekspresji wokalnej, o  inną barwę. Gino 
Roncaglia opisał to jako „dominację deklamacyjności [śpiewu sylabicznego] 
nad śpiewnością”22. Mila określił go nawet, raczej na wyrost, zwiastunem 
Sprechgesang Schönberga23. Podsumowując, miał to być śpiew, w którym 
realizowana byłaby również idea recytacji aktorskiej, aby oddać okrucień-
stwo dwóch głównych postaci za pomocą linii wokalnej potraktowanej 
nietypowo dla tradycji włoskiego belcanta . Szczególna troska kompozytora 
o właściwą interpretację wokalną odzwierciedlała się poza tym w ogromnej 
liczbie zaleceń zapisanych bezpośrednio w partyturze: „półgłosem, prawie 
z przerażeniem”, „półgłosem i staccato”, „majestatycznie”, „półgłosem i po-
sępnie”, „pełnym głosem”, „zduszonym głosem”. We wstępie do duetu Lady 
Makbet i Makbeta znalazły się następujące uwagi (por. przykład 1): „Tutto 
questo duetto dovrà esser detto dai cantanti sotto voce, e cupa ad eccezione 
d’alcune frasi, in cui vi sarà narrato” („cały ten duet musi być śpiewany 
głosem niskim i  ponurym z  wyjątkiem fragmentów narracyjnych”) oraz  
„a voce spiegata” („otwartym głosem”).

Należy podkreślić, że to specyficzne podejście Verdiego do kwestii wo-
kalnych w Makbecie dotyczyło tylko pary głównych postaci. Partie innych 
bohaterów (np. Banca czy MacDuffa) charakteryzują się już elegancją stylu 
typową dla włoskiego melodramma. Aria MacDuffa „Ah! La paterna mano” 
z aktu IV dowodzi wystarczająco tego, że Verdi nie porzucił konwencji wo-
kalnych swoich czasów . 

20 Barbieri-Nini była jedną z  najbardziej zdolnych włoskich sopranistek z  XIX wie-
ku. Oprócz roli Lady Makbet wystąpiła m.in. w  premierach I  due Foscari (w roli Lukrecji)  
i  Il corsaro (w roli Gulnary) Verdiego. Por . Eduardo Rescigno, Viva Verdi: dalla A  alla  
Z Giuseppe Verdi e la sua opera, Milano 2012, s. 1046-1047. 

21 O brzydocie Marianny Barbieri-Nini świadczyła m.in. Giuseppina Strepponi, żona  
Verdiego: „Jeśli ona [Barbieri-Nini – S.B.] znalazła męża, to każda kobieta to potrafi” („Se ella 
ha trovato marito, non può disperare più nessuna di trovarlo”). Cyt. za: Michele Porzio (red.), 
Verdi: interviste e incontri, Torino 2000, s. 22. 

22 „Il predominare del canto sillabico sul canto vocalizzato”. Gino Roncaglia, L’ascensione 
creatrice di Giuseppe Verdi, Firenze 1940, s. 103.

23 M . Mila, Verdi, 2012, op . cit., s. 335-339.
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Przykład 1. G. Verdi, Macbeth, akt I, scena 11, t. 9-14; Macb 1865, I, s. 108.

Aby zrozumieć, jak bardzo zależało Verdiemu na stworzeniu nowego 
rodzaju śpiewu, wystarczy jeszcze raz przewertować jego korespondencję 
i skupić się na liście do Varesiego z 7 sierpnia 1847. Zawarł tam liczne wska-
zówki w kwestii wykonania duetu Makbeta i Lady Makbet w I akcie (sceny 
12-15). Mila określił te uwagi jako „Verdiowski traktat o reżyserii”:

Zwróć uwagę, że rzecz dzieje się w nocy. Wszyscy śpią. Cały tekst duetu musi być 
wypowiadany półszeptem, głosem posępnym, wzbudzającym przerażenie. Sam Makbet 
niektóre zdania będzie mówił pełnym i silnym głosem. […] Widzisz, że orkiestra będzie 
grała jak najciszej, a pozostali będą musieli śpiewać także w sposób stłumiony24 .

W kwestii realizacji tych wszystkich wskazówek Verdi pozostawał rów-
nie nieugięty wobec swoich śpiewaków, jak i wobec Piavego. Premierowa 
wykonawczyni partii Lady Makbet – Barbieri-Nini pozostawiła dziennik 
zawierający także kronikę prób. Oto niektóre fragmenty:

24 List Verdiego do Felice Varesiego (Mediolan, 7 sierpnia 1847): „Bada che è di notte: tutti 
dormono: tutto questo Duetto dovrà essere detto sotto voce, ma con voce cupa da incutere  
terrore. Macbeth solo (come in un momento di trasporto) dirà alcune frasi a  voce forte  
e spiegata; [...] Tu vedi che l’orchestra suonerà estremamente piano e voialtri dovrete cantare 
pure con le sordine”. Ibidem, s. 336. 
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Prób „Makbeta”, od tych z fortepianem do tych z orkiestrą, było ponad sto. Nie-
ubłagany Verdi nie zważał na zmęczenie artystów, tym samym fragmentem zadręczał 
ich godzinami i  dopóki nie została osiągnięta interpretacja, która wydawała mu się 
najmniej odbiegająca od ideału, który stworzył we własnym umyśle, nie przechodził do 
kolejnej sceny […]. Pamiętam, że dla Verdiego opera miała dwa momenty kulminacyj-
ne: scena lunatyzmu i mój duet z barytonem. Duet z barytonem zaczyna się od słów 
„Fatal mia donna, un murmure”. Wyda się wam przesadą, ale ćwiczyliśmy go sto pięć-
dziesiąt razy, aby uzyskać, jak mówił mistrz, efekt bardziej „rozmowy” niż „śpiewu” 
[…]. W wieczór próby generalnej [...] Verdi zawołał nas za kulisy i powiedział, że aby 
sprawić mu przyjemność, pójdziemy teraz z nim do foyer i zrobimy z fortepianem ko-
lejną próbę tego przeklętego duetu. „Mistrzu – powiedziałam przestraszona – jesteśmy 
już w szkockich kostiumach, jak to zrobić?” [Verdi] „Założycie płaszcze”. Varesi – bary-
ton, mając tego dość, próbował krzyczeć „przecież próbowaliśmy już to sto pięćdziesiąt 
razy, na Boga!”. „Pół godziny temu nie powiedziałbym, że tak było. Będziemy próbować 
sto pięćdziesiąty pierwszy raz” odpowiedział mistrz25 .

Inscenizacja

Verdi chciał mieć pełną kontrolę również nad sposobem inscenizacji. Ta 
sprawa stała się dla niego szczególnie ważna po pobycie w Londynie w roku 
1848. Wystawiono tam właśnie jego wcześniejszą operę I masnadieri26 . Przy 
tej okazji miał Verdi sposobność obejrzenia przedstawienia szekspirowskiego  
Makbeta. Poświadcza to list wysłany do Salvatore Cammarana27 w  1848 
roku, przed wystawieniem Makbeta w teatrze San Carlo w Neapolu: 

25 „Le prove del Macbeth fra pianoforte e orchestra furono più di cento. Il Verdi implaca-
bile non badava a stancare gli artisti, a tormentarli per ore ed ore col medesimo pezzo e finché 
non fosse raggiunta quell’interpretazione che a lui pareva si accostasse il meno peggio all’ideale 
della sua mente, non passava ad un’altra scena [...]. Mi ricordo che erano due per Verdi i punti 
culminanti dell’opera: la scena del sonnambulismo e il duetto mio con il baritono. Il duo con il 
baritono comincia con Fatal mia donna, un murmure; vi parrà un’esagerazione ma fu provato 
più di centocinquanta volte per ottenere, diceva il maestro, che fosse più ‘discorso’ che ‘cantato’ 
[...]. La sera della prova generale [...] il Verdi ci chiamò dietro le quinte e disse che per fargli 
piacere andassimo con lui nella sala del foier per fare un’altra prova al pianoforte di quel male-
dettisimo duo. ‘Maestro’, dissi io atterrita, ‘siamo già in costume scozzese, come si fa?’. [Verdi] 
‘E vi metterete un mantello’. E il Varesi baritono, stufo della singolare richiesta, si provò ad 
alzare la voce, dicendo: ‘ma l’abbiamo provata centocinquanta volte, per Dio!’. ‘Non direi così 
fra mezz’ora; saranno centocinquantuno’, rispose il maestro”. Cyt. za: M. Porzio (red.), Verdi: 
interviste . . ., op . cit ., s. 24-26. 

26 I Masnadieri przedstawiono w  londyńskim Her Majesty’ Theatre 22 lipca 1847. Por . 
Aldo Oberdorfer, Marcello Conati (red .), Autobiografia dalle lettere, Milano 2001, s. 432.

27 Salvatore Cammarano (1801-1852) był jednym z  najsłynniejszych włoskich libreci-
stów z XIX wieku. Napisał libretta do ośmiu dzieł Donizettiego (m.in. Lucia di Lamermoor),  
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W trzecim akcie zjawy królów (widziałem to w Londynie) muszą pojawiać się za 
otworem w scenie, a przed nimi powinien być niezbyt gęsty welon […]. Królowie nie 
mogą być kukłami, ale ma to być ośmiu ludzi z krwi i kości […]. Scena musi być dosko-
nale zaciemniona, zwłaszcza w chwili, gdy znika kocioł [czarownic]28 .

Już przed pobytem w  Londynie Verdi dysponował satysfakcjonującą 
wiedzą na temat efektów specjalnych w dziele Szekspira. Informacje pocho-
dziły z lektury pierwszej włoskiej edycji dzieł Anglika, wydanej w Padwie 
w roku 1838 pt. Teatro completo di Shakespeare, przygotowanej przez Carlo 
Rusconiego29. Szczególne momenty inscenizacji opery Verdiego, w których 
należało zastosować maszynerię teatralną i „mechanizację” (sceniczne efek-
ty specjalne) to duch Banka (w akcie II), scena pojawienia się trzech zjaw 
(w akcie III) i pochód ośmiu królów (w akcie III)30. W pierwszym przypadku 
Verdi chciał, aby duch Banka wychodził spod podłogi sceny lub zza kulis, 
co opisał francuski dziennikarz Léon Escudier po premierze paryskiej: 
„krąży, miota się, gromi Makbeta”31. Warto doprecyzować, że duch Banka  
(wg wskazówek Verdiego) miał być grany przez tego samego śpiewaka co 
sam Banko. Powodowało to liczne scysje kompozytora ze śpiewakami, któ-
rzy mieli za zadanie grać obie role.  

W scenie z trzema zjawami (akt III, scena 3) Verdi chciał użyć maszyny 
zwanej fantasmagorią. Pozwalała ona wyświetlać na murach lub półprze-
zroczystych ekranach przerażające obrazy, takie jak szkielety czy demony. 
W scenie pochodu ośmiu królów, oprócz tego, co napisał do Cammarano32, 
chciał jeszcze, by spod sceny dobiegała muzyka szkockich dud, tak aby 
otrzymać dźwięk „daleki i  głuchy”33. Ostatecznie użycia fantasmagorii 

czterech Verdiego (m.in. La battaglia di Legnano i Il Trovatore), sześciu Paciniego (m.in. Saffo) 
i pięciu Mercadantego (m.in. La vestale) . Por . Alberto Riganti, Giulia Farina (red .), Salvatore 
Cammarano (hasło), [w:] Enciclopedia della musica, Milano 2000, s. 128. 

28 List Verdiego do Salvatore Cammarana (Mediolan, 23 listopada 1848): „Nel terzo Atto le 
apparizioni dei re (io l’ho visto a Londra) si devono fare dietro un foro nella scena, con avanti 
un velo non spesso [...]. I re devono essere non fantocci, ma otto uomini in carne e ossa [...].  
La scena dovrà essere perfettamente scura, specialmente quando la caldaja sparisce”. Cyt. za: 
M . Conati, Aspetti della messinscena . . ., op . cit ., s. 97.

29 Oprócz samego przekładu Makbeta na włoski wspomniane wyżej wydanie Rusconiego  
zostało przez niego uzupełnione o  komentarze opracowane na podstawie ówczesnej pra-
cy o  Szekspirze Wilhelma Augusta von Schlegla Vorlesungen über dramatische Kunst und  
Literatur (Heidelberg 1809). Por. D. Goldin, Il Macbeth verdiano . . ., op . cit., s. 543. 

30 Por . M . Conati, Aspetti della messinscena . . ., op . cit., s. 90.
31 „Gira, si dimena, inveisce contro Macbeth”. Ibidem, s. 91.
32 Por. przyp. 28.
33 „Lontano e muto”. Cyt. za: M. Mila, Verdi, 2012, op . cit ., s. 335.
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we Florencji zabroniły władze austriackie, gdyż wymagałoby to wygasze-
nia oświetlenia widowni, co dla okupanta wydawało się zbyt niebezpiecz-
ne34. Verdi szczegółowo wypowiedział się też na temat doboru kostiumów. 
W związku z tym zakomunikował scenografowi teatru La Pergola, że nie 
ma zamiaru akceptować „żadnych ubiorów z jedwabiu czy aksamitu”35 .

Także inna niż zwykle tematyka opery była kolejnym wyzwaniem dla 
dotychczasowej konwencji melodramma. W tej tragedii motorem akcji po-
zostają ambicja i zabójstwo. Miłość, rozumiana jako uczucie szlachetne, tu 
praktycznie nie istnieje, chociaż w czasach Verdiego wątek miłosny stanowił 
w  operze temat niemal obowiązkowy. Ten brak kompozytor usprawiedli-
wiał faktem, że w jego dziele znalazły się i tak „wielkie namiętności, wielkie 
uczucia, względem jakiegokolwiek obiektu, czy to ukochanego, rodzica, wła-
dzy czy ojczyzny”36. Ostatecznie, jeśli już w ogóle mówić o wątku miłosnym, 
to zastępuje go Verdi tematem żądzy władzy, czego przewrotny przykład 
stanowi aria Lady Makbet z I aktu „Vieni, t’affretta” („Przybądź, pośpiesz 
się”) z cabalettą „Or tutti sorgete” („Niech wszyscy powstaną”).

Opisana wyżej wielość nowych rozwiązań artystycznych została przyjęta 
przez premierową publiczność florencką z mieszanymi uczuciami. Pierwsze 
dwa akty gromko oklaskiwano, a mistrza wywoływano na scenę blisko dwa-
dzieścia pięć razy. Natomiast akty II i III przyjęto chłodno, bez entuzjazmu37 . 
Niestety, można mówić o niepowodzeniu pierwszego wystawienia Makbeta, 
do czego paradoksalnie przyczyniły się wszystkie efekty specjalne, o które 
zabiegał Verdi38. W prasie dzieło osądzono negatywnie. Trzynaście dni po 
przedstawieniu krytyk Enrico Montazio wypominał operze słabą jakość  
libretta, nazywając Makbeta „profanacją w  czterech aktach autorstwa  
F.M. Piavego”39. Florencki „Raccoglitore” nazwał operę dosłownie „świń-
stwem” i zaproponował autorowi, aby już więcej nie zajmował się „tema-
tami z  zakresu fantastyki”40. Nawet przyjaciel Verdiego Giuseppe Giusti 

34 M . Conati, Aspetti della messinscena . . ., op . cit., s. 95. 
35 List Verdiego do Tito Ricordiego (bez daty i miejsca): „Niente seta o velluto nei costumi”. 

Cyt . za: J . Budden, Le opere di Verdi, op . cit., s. 292. 
36 „Le grandi passioni, i grandi affetti, qualunque ne sia l’oggetto: l’amante, il genitore,  

il potere o la patria”. Cyt. za: D. Goldin, Il Macbeth verdiano . . ., op . cit., s. 383. 
37 M . Conati, Aspetti della messinscena . . ., op . cit., s. 77. 
38 Stosowanie opisanych wyżej efektów specjalnych było rzadkością w teatrach włoskich. 

Możliwe ponadto, że to, czego oczekiwał Verdi, nie zostało zrealizowane zgodnie z  planem.  
To były prawdopodobnie główne przyczyny niepowodzenia premiery. Ibidem, s . 81 . 

39 „Profanazione in quattro atti di F.M. Piave”. Ibidem, s. 75.
40 Dziennik tak skomentował głównie sceny z udziałem wiedźm i zjaw. Ibidem, s. 73.
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napominał go w liście, żeby nie dawał się skusić „powabnej Wenerze cudzo-
ziemskich połączeń”41 . 

Ze swojej strony Verdi był więcej niż zadowolony ze swojego dzieła, a na-
wet zadedykował je Antoniowi Barezziemu w tych wzruszających słowach:

Mój drogi teściu. Od zawsze myślałem o tym, by zadedykować operę Panu, który 
był dla mnie ojcem, przyjacielem i dobroczyńcą, ale naglące okoliczności nie pozwalały 
mi na to aż do teraz. Dziś, kiedy mogę to uczynić, dedykuję Panu mojego Makbeta, któ-
rego spośród moich oper kocham tak bardzo. Serce go ofiaruje i oby serce go przyjęło. 
Pana najbardziej oddany, Giuseppe Verdi42 .

Wersja paryska

Między wykonaniem pierwszej (florenckiej) i  drugiej (paryskiej) wersji 
Makbeta upłynęło niemal dwadzieścia lat. Pomysł przerobienia Makbeta 
pojawił się w 1852 roku, kiedy z zapotrzebowaniem na nową operę zwrócił 
się do Verdiego Nestor Roqueplan, ówczesny dyrektor teatru Opéra w Pa-
ryżu. Verdi jednak odmówił ze względu na krótki termin realizacji, który  
Roqueplan dał mu do dyspozycji43. Czas na nową wersję Makbeta nastąpił 
dopiero w  1864 roku z  inicjatywy dyrektora paryskiego Théâtre Lyrique 
– Léona Carvalho44. Wtedy to Piave we współpracy z Verdim zrewidował 
libretto florenckie. Z korespondencji obu wiadomo, że to sam kompozytor 
częściowo przerobił bądź uzupełnił stary tekst. M.in. napisał słowa do zu-
pełnie nowej arii Lady Makbet z  aktu II La luce langue (zamiast Trion-
fai securi alfine). Ponadto z korespondencji Verdiego z poetą i muzykiem 
Edouardem Duprezem oraz Léonem Escudierem wynika, że kompozytor 
opracował operę zimą 1864-1865 roku, a  Charles Nuitter i  Alexandre  
Beaumont na bieżąco dopasowywali wiersze francuskie do skorygowanej 
partytury Verdiego, zmodyfikowanej dla potrzeb nowego libretta Piave-
go45 . Po wprowadzeniu zmian Makbet został wystawiony na scenie Théâtre  

41 List Giuseppe Giustiego do Verdiego (Pescia, 19 marca 1847): „Dalla vaga Venere dei 
congiungimenti forestieri”. Ibidem, s. 75.

42 List Verdiego do Antonia Barezziego (Milano, 25 marca 1847): „Mio caro suocero.  
Ho pensato sempre di dedicare un’opera a voi che foste per me un padre, un amico, un bene-
fattore; ma circostanze imperiose me lo impedirono sino adesso. Oggi che lo posso vi dedico il 
mio Macbeth, che io amo tanto fra le mie opere. Il cuore l’offre; che il cuore l’accetti. Vostro 
affezionatissimo, Giuseppe Verdi”. Cyt. za: J. Budden, Le opere di Verdi, op . cit., s. 294. 

43 Por . W . Osthoff, Die beiden Fassungen, op . cit., s. 20.
44 Por . J . Budden, Le opere di Verdi, op . cit., s. 295.
45 Por. Gaetano Cesari, Alessandro Luzio (red.), I copialettere di Giuseppe Verdi, Milano 

1913, s. 452-455 i D. Lawton, Macbeth . . ., op . cit., s. VIII-X. 
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Lyrique 21 kwietnia 1865 roku i poniósł tam ogromną klęskę46 . Swoje zde-
nerwowanie z tego powodu Verdi wyraził w liście do Léona Escudiera na-
stępującymi słowami:

Zauważyłem w niektórych dziennikach francuskich zdania, które wzbudzają tro-
chę niepewności. […]. Niektórzy sądzą, że nie znałem Szekspira, kiedy pisałem mojego 
Makbeta. O, jakże się tu mylą. Możliwe, że nie oddałem dobrze charakteru Makbeta, 
ale że nie znam, że nie rozumiem, nie czuję Szekspira, nie, na Boga, nie. Ten poeta jest 
moją pasją, od najwcześniejszej młodości miałem go w rękach, bez przerwy czytam go 
i czytam47 .

Wersja paryska Makbeta powstała w wyniku zetknięcia dwóch potrzeb. 
Verdi nie tylko musiał dostosować się do srogich reguł opery francuskiej, 
co skutkowało koniecznością dopisania divertissements (m .in . scen ba-
letowych) zgodnie z  gustami publiczności paryskiej, ale także odczuwał 
niezadowolenie z wersji pierwotnej i premiera w Théâtre Lyrique dawała 
mu okazję do wprowadzenia zmian. Tak przynajmniej opisał to w liście do 
Léona Escudiera z jesieni roku 1864:

Spojrzałem w Makbeta z  intencją dopisania muzyki baletowej, ale niestety! Gdy 
czytałem tę muzykę [partyturę], uderzyły mnie jednak rzeczy, których nie chciałem 
w niej znaleźć. Jednym słowem są tam fragmenty czy to słabe, czy – co gorsza – bez 
charakteru48 .

W tym samym liście Verdi wskazał fragmenty, które chciał poddać zmia-
nom: 1/ aria Lady Makbet w akcie II (zamiast Trionfai securi alfine wpro-
wadzona została aria La luce langue), 2/ scena z trzema zjawami w akcie 
III (zachowano oryginalny tekst, ale zmodyfikowano niektóre fragmenty49), 

46 Por. G. Cesari, A. Luzio (red.), I copialettere . . ., op . cit ., s. 297. 
47 List Verdiego do Léona Escudiera (Busseto, 28 kwietnia 1865): „Ho osservato in alcuni 

giornali francesi alcune frasi che ammetterebbero qualche dubbiezza [...]. Chi trova che io non 
conoscevo Shakespeare quando scrissi il Macbeth. Oh, in questo hanno un gran torto. Può 
darsi che io non abbia reso bene il Macbeth ma che io non conosco, che non capisco, che io non 
sento Shakespeare, no, per Dio, no. È un poeta di mia predilezione, che ho avuto fra le mani fin 
dalla mia prima gioventù e che leggo e rileggo continuamente”. Cyt. za: M Porzio (red.), Verdi . 
Libretti . . ., op . cit., s. 656. 

48 List Verdiego do Léona Escudiera (Busseto, 24 października 1864): „Ho scorso  
il Macbeth coll’intenzione di fare le arie da ballo, ma ohimè! Alla lettura di questa musica sono 
stato colpito da cose che non avrei voluto trovare. Per dire tutto in una parola vi sono diversi 
pezzi che sono o deboli, o mancanti di carattere che è ancor peggio”. Cyt. za: J. Budden, Le opere 
di Verdi, op . cit., s. 295.

49 Zmiany dotyczyły głównie tonacji i harmonii. Ponadto Verdi dodał arioso Makbeta w tej 
scenie i dokonał pewnych skrótów. Por. ibidem, s. 324. 
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3/ aria Makbeta z aktu III (arię Vada in fiamme zastąpiono duetem Lady 
Makbet-Makbet Ora di morte e di vendetta), 4/ pierwsze sceny w akcie IV 
(w chórze Patria oppressa Verdi utrzymał tekst, ale skomponował zupełnie 
nową muzykę), 5/ finał (usunięto scenę śmierci Makbeta  i  zastąpiono ją 
hymnem zwycięstwa „Macbeth, Macbeth dov’è”)50 .

Mimo dokonanych rewizji Verdi pozostawił niezmienione numery uzna-
wane przez krytykę zarówno ówczesną, jak i obecną za słabe: scenę z wiedź-
mami z aktu I, marsz na przybycie króla Duncana (krytycy francuscy uznali 
go za „prowincjonalny i trywialny”), strettę kończącą duet sopranowo-ba-
rytonowy „Deh potessi il mio delitto” w akcie I, wstęp do aktu III (sceny 
z wiedźmami)51. Pozostawił nawet te numery, które dziś pomija się często 
we współczesnych wystawieniach opery: strettę kończąca scenę z  wiedź-
mami w akcie I „S’allontanarono” („Oddalili się”) oraz wstawkę baletową 
„spirti aerei” z aktu III. Taniec wiedźm z aktu III stanowił natomiast ukłon 
w stronę tradycji francuskiej. Jest on jednak jednym z najlepszych fragmen-
tów „symfonicznych” w całej twórczości scenicznej Verdiego. 

Chór Patria oppressa

Szczególnej uwagi warte jest nowe opracowanie chóru Patria oppressa  
(„Ojczyzna uciskana”) z  IV aktu. Chór „Patria oppressa” zyskał po flo-
renckiej premierze Makbeta w roku 1847 status pieśni patriotycznej, nie-
mal jednego z  hymnów Risorgimenta52 . Verdi skomponował swoją operę 
w przededniu wybuchu rewolucji z 1848 roku. Tematyka Makbeta wpisy-
wała się znakomicie w ówczesny klimat polityczny. Podobnie jak w operach, 
takich jak Nabucco, Giovanna d’Arco i Attila, jednym z motywów jej ak-
cji pozostaje temat walki o wyzwolenie spod obcej dominacji bądź tyranii. 
W roku 1847 w Londynie Verdi spotkał Giuseppe Mazziniego (1805-1872)53 
– jednego z najwybitniejszych działaczy na rzecz zjednoczonych, niepodleg- 
łych i  republikańskich Włoch54. Mazzini w  swojej książce Filosofia della 

50 Ibidem, s. 295.
51 M . Conati, Aspetti della messinscena . . ., op . cit ., s . 114 . 
52 Okres historyczny między 1814-1870, podczas którego zrealizowało się zjednoczenie 

Włoch. 
53 M . Mila, Verdi, 2012, op . cit ., s. 87.
54 Należy wspomnieć, że Verdi poznał poglądy Mazziniego, bywając na salonach hrabiny 

Maffei, gdzie spotykał intelektualistów wspierających tego działacza. Por . Fabrizio Della Seta, 
Italia e Francia nell’Ottocento, Torino 1993, s. 21 (Storia della musica 9).
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musica (1836) postulował, by znalazł się twórca, który zająłby się również 
komponowaniem muzyki o  funkcji patriotycznej, a  nie tylko estetycznej, 
dzięki której możliwe byłoby popularyzowanie haseł rewolucyjnych, nawo-
ływanie do obalenia porządku ustalonego na kongresie wiedeńskim. Verdi 
był zafascynowany postacią Mazziniego i  podzielał jego poglądy oraz pa-
triotyczną postawę55. Na życzenie Mazziniego skomponował nawet pieśń 
zatytułowaną Suoni la tromba do tekstu Goffreda Mameliego56 . 

Chór Patria oppressa (akt IV, scena I) z  wersji florenckiej w  pełni 
wpisuje się w  opisaną wyżej sytuację. Bohaterem zbiorowym są Szkoci, 
którzy płaczą nad utraconą ojczyzną. Niejako w odpowiedzi na ból wyra-
żony w tym chórze niebiosa zsyłają im na ratunek Macduffa. Jego postać 
w operze Verdiego podobna jest do Zaccariasa z Nabucca57. Utożsamiwszy 
się z bólem rodaków w arii „Ah, la paterna mano” („Ach, ojczysta dłoń”, 
akt IV, scena I), daje znak ludowi do powstania pod wodzą Malcolma (syna 
Duncana), intonując pieśń „La patria tradita, gli oppressi andiamo a sal- 
vare” („Zdradzona ojczyzna, ocalimy uciskanych”, akt IV akt, scena II). 
Analogia do rozwiązań zastosowanych w  operze Nabucco jest oczywista .  
W drugiej scenie aktu III Nabucca Zaccaria śpiewa: „Del futuro nel buio 
discerno […] Ecco rotta l’indegna catena! […] Niuna pietra ove sorse  
l’altera Babilonia allo stranio dirà” („W mrokach przyszłości dostrzegam 
[…] okrutne łańcuchy się rozpadną! […] Żaden kamień nie opowie przyby-
szom o potędze Babilonii”). Scena ta następuje bezpośrednio po słynnym 
chórze Va’ pensiero, w którym Izraelici lamentują nad utraconą ojczyzną. 

55 Verdi odnosił się do idei republikańskich z dużym entuzjazmem, czego dowodzi m.in. list 
do Piavego (Mediolan, 21 kwietnia 1848), w którym pisał: „Włochy będą wolnym, zjednoczo-
nym, republikańskim państwem i o niczym innym nie może być mowy” („L’Italia sarà libera, 
una, repubblicana . Cosa dovrebbe essere”). Cyt. za: M. Porzio (red.), Verdi . Libretti . . ., op . cit .,  
s. 521.

56 Świadczy o tym list Verdiego do Mazziniego (Paryż, 18 października 1848): „Wyślę do 
Pana hymn, mając nadzieję, że dotrze na czas. [...] Proszę zrobić z nim wszystko, co Pan uważa 
za stosowne. [...] Niech się śpiewa ten hymn w całej Lombardii” („Vi mando l’inno [...] e spero 
che vi arriverà in tempo. […] Fatene quell’uso che credete […]. Possa quest’inno essere presto 
cantato nelle pianure lombarde”). Ibidem, s. 525. Tytuł pieśni jest tylko przypadkowo zbieżny 
z tytułem słynnego duetu na zakończenie II aktu Purytanów Vincenza Belliniego. 

Goffredo Mameli (1827–1849) był włoskim poetą, pisarzem, patriotą i autorem tekstu hym-
nu narodowego Włoch. W 1848 roku uczestniczył w walkach narodowowyzwoleńczych. Zmarł 
w wieku 22 lat w wyniku ran odniesionych na polu bitwy w trakcie obrony Republiki Rzymskiej 
w roku 1849. Por. Indro Montanelli, L’Italia del Risorgimento, Milano 2011, s. 276. 

57 Nabucco przedstawiono po raz pierwszy 9 marca 1842 w teatrze La Scala. To pierwsza 
opera, która przyniosła Verdiemu sławę. Chór z trzeciego aktu „Va’pensiero” stał się głównym 
hymnem patriotycznym Risorgimenta . Por . ibidem, s. 530.
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To nie przypadek, że oba te mroczne epizody, zarówno w  Nabucco, jak  
i w Makbecie, nagle przekształcają się w obrazy pełne patriotycznego unie-
sienia. Verdi był świadomy paraleli sytuacji odmalowanych dźwiękami 
w obu tych operach i stanu ducha swych rodaków. Do zjednoczenia Włoch 
miało dojść dopiero trzynaście lat później, a w 1847 roku dominowały jesz-
cze nastroje pesymistyczne i niewiara w rychłe wyzwolenie spod okupacji 
Habsburgów58. Wołanie Macduffa, Malcolma i całego narodu jest wyrazem 
tłumionego gniewu i postawy bojowej, ale towarzyszy mu świadomość, że 
hegemonowi należy przeciwstawić się z rozwagą.  

W chórze Patria oppressa Verdi oddala się od tekstu Szekspirowskiego 
Makbeta i  stawia się sam w  roli trybuna ludu, nawołując do walki o  wol-
ność. Co jednak zaskakujące, mimo iż Florencja znajdowała się wtedy pod 
dominacją cesarstwa austriackiego, publiczność premierowego przedsta-
wienia intencji kompozytora nie odczytała i  nie zwróciła na ten fragment 
większej uwagi. Chór nie wzbudził tych antyaustriackich emocji, do których 
Verdi przyzwyczaił swoich odbiorców. Tymczasem chóry z  opery Nabucco  
(Va’ pensiero), z Ernaniego (Si ridesti il leon di Castiglia), z Lombardczyków 
(O Signore del natio) były wcześniej impulsem dla demonstracji politycznych, 
podczas których dochodziło nawet do starć i antyhabsburskich wystąpień59 . 

Chór „Patria opressa” Verdi opracowywał ze szczególną starannością. 
W wersji florenckiej zaobserwować można liczne cechy wspólne z Va’pen-
siero, także w samej strukturze muzycznej. Podobieństwa ujawniają się od 
samego początku: oba chóry charakteryzują się krótkim wstępem spełnia-
jącym funkcję zapowiadania kluczowych momentów opery. Aby zbudować 
większe napięcie, wejścia obu chórów poprzedza Verdi krótkimi wstępami 
instrumentalnymi, które przez swoją prostotę kontrastują z  emocjonal-
nym śpiewem. Oba wstępy są pokrewne poprzez zastosowanie ruchu szes-
nastkowego skierowanego ku niskiemu rejestrowi (por. przykłady 2 i  3):  
w Nabucco występuje on w partii fletów i klarnetu podczas gdy w Makbecie 
w partii smyczków – do nich dołączą perkusje  i instrumenty dęte blaszane 
począwszy od crescendo .

W nawiązaniu do stylistyki Va’ pensiero, cały chór Patria oppressa jest 
śpiewany unisono na tle prostego akompaniamentu orkiestrowego w me-

58 Więcej na temat wojny o  zjednoczenie Włoch zob.: I. Montanelli, L’Italia . . ., op . cit .;  
Giovanni Spadolini, Gli uomini che fecero l’Italia, Milano 1976; Adolfo Omodeo, L’età del  
Risorgimento, Napoli 1965; Arrigo Petacco, Il regno del nord, Milano 2009; Giorgio Candeloro, 
Storia dell’Italia moderna, t. 5, Milano 1978. 

59 M . Mila, Verdi, 2012, op . cit ., s. 101-102. 
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Przykład 2. G. Verdi, Nabucco, akt III, scena 4, t. 9-11; Nab IV, s. 192. 

Przykład 3. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 10-12 (wersja „florencka”); Macb 1847, IV, 
s. 191.

trum trójdzielnym (por. przykłady 4 i 5). Stosowanie takich rozwiązań mu-
zycznych odpowiadało oczekiwaniom ówczesnej publiczności. Verdi, kom-
ponując proste melodie do słów o patriotycznej treści, wychodził naprzeciw 
oczekiwaniom widowni. W  jednym z  listów do Piavego stwierdził wręcz, 
że zamierzał skomponować chór o  tym samym znaczeniu co Va’ pensiero 
w Nabucco60 . 

Prostota i powtarzalność takiego akompaniamentu są typowe dla twór-
czości Verdiego, zwłaszcza z lat czterdziestych XIX wieku (zarówno w chó-
rach, jak i w ariach). Kompozytor odwoływał się w ten sposób do wzorców 
z muzyki popularnej61, które doskonale znał. Sam zresztą je kształtował, 
gdy w  młodości kierował uliczną orkiestrą w  Busseto, dumnie nazwaną  
Filarmonici di Busseto62 . 

Podobieństwa chóru Va’ pensiero i  Patria oppressa kończą się jednak 
w  takcie 36 tego drugiego, gdy następuje niespodziewana zmiana trybu  
z g-moll na G-dur i tonacja ta trwa już do końca owego ustępu. W odniesie-
niu do słów: „Suona a morto ognor la squilla, ma nessuno audace è tanto” 
(„Dzwon bije na wieść o śmierci, ale nikt nie jest taki odważny”) może wy-
dać się to co najmniej kontrowersyjne. Kryje się jednak za tą zmianą tonacji

60 Philip Gosset, Dive e maestri . L’opera italiana messa in scena, Milano 2009, s. 313. 
61 Na temat rodzajów akompaniamentu i  popularnego charakteru młodzieńczych oper  

Verdiego por. Mario Baroni, Le formule d’accompagnamento nel teatro del primo Verdi, [w:] 
Marisa Casati Di Gregorio i Marcello Pavarani (red.), Studi Verdiani, t. 4, Parma 1986, s. 18-64.

62 Verdi został mianowany kapelmistrzem orkiestry Busseto 5 marca 1836 roku i opuścił to 
stanowisko 28 października 1838 roku. Por. M. Mila, Verdi, 2012, op . cit ., s. 165 i 170. 
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Przykład 4. G. Verdi, Nabucco, akt III, scena 4, t. 12-1; Nab IV, s. 192. 

Przykład 5. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 13-14 (wersja „florencka”); Macb 1847, IV, 
s. 192.

istotny komunikat, poniekąd autorskie przesłanie samego kompozytora 
w duchu Risorgimenta: wiara w sprawiedliwość przezwycięża nawet strach 
przed śmiercią. 

Osiemnaście lat później Verdi musiał przedstawić dzieło, dostosowując 
się do konwencji opery francuskiej, przede wszystkim do stylistyki grand 
opéra. Zmienił więc całe opracowanie muzyczne Patria oppressa, zachowując  
tylko pierwotny tekst63. Verdi przekształcił cały ustęp z zamiarem pogłębie-
nia wyrazu adekwatnie do treści. Pozbawił go natomiast owego czytelnego 
dla Włochów podtekstu patriotycznego. Aby przedstawić niedolę Szkotów, za-
stosował więc efekty orkiestrowe i wokalne bardziej złożone niż w roku 1847. 

63 W analizie tego chóru uwzględniona zostanie włoska wersja językowa. 
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Całemu fragmentowi nadał zatem charakter bliski marszowi żałobnemu.  
Nowy chór rozpoczyna wstępem instrumentalnym, który różni się znacząco 
od poprzedniego długością (florencka wersja miała 12 taktów, wersja pary-
ska 28). We wstępie do wersji paryskiej słychać też wyraźnie dwa tematy 
muzyczne. Temat pierwszy (t. 1-12) w  wykonaniu sekcji dętej blaszanej 
i perkusji, w dynamice forte wprowadza słuchacza w atmosferę pełną stra-
chu i lęku (por. przykład 6). 

Przykład 6. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 1-7 (wersja „paryska”); Macb 1865, IV, s. 1.

Temat drugi zaś pojawia się po zmianie dynamiki na piano, określo-
nej w partyturze dodatkowo słowem „morendo” („umierając”). Tu na plan 
pierwszy wysuwa się rytm synkopowany w smyczkach, jakby kompozytor 
chciał zilustrować wzdychanie i westchnienia (por. przykład 7). 
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Przykład 7. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 20-22 (wersja „paryska”); Macb 1865, IV, 
s. 3.

W  taktach 14-18 słychać też „urywane” dźwięki oboju (przykład 8), 
które sugestywnie oddają smutek i  osamotnienie śpiewających (podobną  
figurę dźwiękową zastosował Verdi w  arii króla Filipa „Ella giammai 
m’amò” z aktu III Don Carlosa, gdy chciał odmalować jego smutek i poczu-
cie samotności). 

Przykład 8. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 16-17 (wersja „paryska”); Macb 1865, IV, 
s. 3.

Wejście chóru następuje w  takcie 29. Verdi uwypukla słowa Patria 
oppressa, na następujące sposoby: 1) przez powtórzenie, którego nie było 
w wersji florenckiej, 2) przez rozpoczęcie akordem dysonującym, czyli domi-
nantą septymową, która rozwiązuje się na akord toniczny (por. przykład 9).  
W takiej to nowej postaci Verdi przedstawia lud szkocki cierpiący pod tyra-
nią króla Makbeta.

Przy słowach „Il dolce nome, no, di madre aver non puoi, or che tutta 
a figli tuoi sei conversa in un avel” („Słodkiego imienia matki nie możesz no-
sić, gdyż jesteś pochowana wraz z twoim potomstwem”) (por. przykład 10, t. 
33-40) staje się oczywisty brak właściwej operze włoskiej cantabilità okreś- 
lonej linii wokalnej, która cechowała pierwszą wersję. Tyrania króla Mak-
beta spowodowała ucieczkę ludu ze Szkocji, który lamentuje w tej scenie 
nad utraconą ojczyzną. Verdi ilustruje taką dramatyczną sytuację poprzez 
rozbudowaną chromatykę aż do słowa „avel” (grób). Szkocja stała się zatem 
grobem dla swojego ludu, jak wynika z arii Macduffa „Ah, la paterna mano”. 
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Przykład 9. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 29-31 (wersja „paryska”); Macb 1865, IV, 
s. 243.

Przykład 10. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 32-41 (wersja „paryska”); Macb 1865, IV, 
s. 243-244.

On sam zresztą stracił dzieci i matkę. Verdi nadaje również szczególne zna-
czenie słowu „avel”, opracowując je harmonicznie za pomocą nierozwiąza-
nego akordu septymowego (w przeciwieństwie do opracowania harmonicz-
nego słowa „Patria”, w którym dominanta septymowa się rozwiązuje). To 
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powoduje oczywiste napięcie, a ciągła chromatyka staje się niemal wyrazem 
żalu za utraconą ojczyzną. Także nagła zmiana dynamiki od pianissimo do 
forte przy słowach „nome, no, di madre aver non puoi” przyczynia się do 
pogłębionej muzycznej ilustracji beznadziejnej sytuacji Szkotów. 

Do wyrażenia bólu przyczynia się także zmiana dynamiki. Od taktu 51, 
czyli od słów „S’alza un grido e fere il cielo” („Podnosi się krzyk i trafia do 
nieba”), przechodzi ona z piano pianissimo na mezzoforte . Po odcinku forte, 
przypadającym na słowa „Propagar per l’infinito” („Niech dowie się świat 
cały”), następuje nagłe pianissimo, towarzyszące słowom „Patria oppres-
sa il tuo dolor” („Ojczyzno uciskana, twój ból”). Przejście od fortissimo do 
pianissimo służy Verdiemu do tego, by pokazać, że lud łączy się w błaganiu, 
by niebo wysłuchało jego próśb. Nagłe piano wzmacnia jednak cierpienie 
Szkotów, wskazując na to, że prośba pozostała bez odpowiedzi. 

W wierszu „Suon a morte ognor la squilla” i następującym po nim „A chi 
soffre ed a chi muore” („Tym co cierpią i tym co umierają”) zmienia się sposób 
opracowania partii chóralnej z akordowej na imitacyjny (por. przykład 11).  
Dodatkowo soprany I i tenory I wykonują ów odcinek legato, w partii so-
pranów II i basów dominują zaś pauzy i krótkie wartości rytmiczne, dając 
wrażenie szlochu i łkania (niczym w barokowej figurze suspiratio) . Tenory 
II zaś milczą aż do słów „A chi soffre ed e a chi muore”.

Przykład 11. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 60-65 (wersja „paryska”); Macb 1865, IV, 
s. 10.

Wydaje się, że kompozytor poprzez przerwanie jednolitości narracji 
muzycznej chciał zilustrować sens wyśpiewywanego tekstu: bohater zbio-
rowy (lud) traci swą tożsamość i  godzi się z  utratą ojczyzny. W  tle tych 
słów rozbrzmiewa pizzicato kontrabasów, które dodatkowo odmalowuje 
bezcelową wędrówkę Szkotów (figura kroków). Verdi uwypukla smutną  



Stefano Bartolomei134

sytuację Szkotów także w ostatnim lamencie chóru unisono „Oh, patria mia”  
(„O, ojczyzno moja”). Słowo „Ah” i pierwszą sylabę „Patria” łączy stoso-
wanie trytonu b-e (por. przykład 12). Tym sposobem Verdi powiela efekt 
pokrewny barokowej figurze muzycznej exclamatio . 

Przykład 12. G. Verdi, Macbeth, Akt IV, scena I, t. 81-82 (wersja „paryska”); Macb 1865, IV, 
s. 248.

Podsumowanie 

Na przestrzeni osiemnastu lat dzielących florencką i paryską premierę Mak-
beta poetyka Verdiego zdecydowanie się zmieniła. Da się to również wyka-
zać na przykładzie obu wersji chóru Patria oppressa. Zmieniła się również 
sytuacja polityczna, w której przyszło działać kompozytorowi. W roku 1847 
Verdi wierzył w ideę republikańską i w bliskie powstanie państwa włoskie-
go. Po uzyskaniu przez Włochów suwerenności zdecydowanie zmienił swoje 
poglądy polityczne. Chociaż zmiana postawy kompozytorskiej i politycznej 
odbywała się niezależnie, jej paralelność paradoksalnie odzwierciedla się 
w  muzyce chóru Patria oppressa. Chór z  1847 roku. powstał ze względu 
na potrzebę politycznego przekazu i  cechowały go głównie prosty akom-
paniament i śpiew unisono. W 1865 roku kompozytor, przy zastosowaniu 
innych rozwiązań muzycznych, stworzył kompletnie nowy utwór. Zawiera 
się w  nim pewna narracja: najpierw wyśpiewywany jest żal za utraconą 
ojczyzną (wyrażony m.in. poprzez chromatykę i akordy septymowe), dalej 
następuje błaganie niewysłuchane przez niebiosa (podkreślone zmianą dy-
namiki od pianissimo do forte), wreszcie lud pozbawiony ojczyzny godzi się 
ze swoim losem (co ilustruje pizzicato kontrabasów i przerwanie jednolitości 
głosów w narracji muzycznej). Orkiestra przestała też pełnić rolę prostego 
akompaniamentu, stając się skuteczniejszym medium wspomagającym wy-
rażanie emocji. Niedola szkockiego ludu została też skutecznie wyrażona 
w  sferze harmonicznej dzieła. Wszystkie wprowadzone zmiany dowodzą 
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zatem tego, że Verdi w swojej operze skupił się na bardziej wiernym i rze-
telnym odzwierciedleniu emocji, niż w operach z młodości, i na końcowym 
efekcie artystycznym, a nie możliwym oddziaływaniu politycznym. 

Abstrahując jednak od wszystkich przekształceń, których skutkiem 
w drugiej wersji Makbeta była zmiana roli orkiestry, większe skupienie się 
na emocjach itd., to florencka partytura dzieła jawi się jako przełomowa 
i  wyjątkowa jak na tamte czasy. Jak wynika z  korespondencji Verdiego 
z  roku 1847 roku oraz z  innych dokumentów, kompozytor zadbał wtedy 
nie tylko o  stworzenie koncepcji nowego sposobu śpiewu dramatycznego, 
ale też o spójność inscenizacji. Chciał opery, w której liczyłyby się nie tylko 
muzyka i słowo, ale na której ostateczny rezultat złożyłyby się wszystkie 
elementy, którymi żyła wówczas melodramma. Nie myli się zatem ten, kto 
widzi w tym eksperymentowaniu próbę stworzenia włoskiego odpowiedni-
ka Wagnerowskiego Gesamtkunstwerk, jak pisze Massimo Mila64 . Zaprzecza 
to również stwierdzeniu Schlegla, że w Italii nie rozwijał się teatr, ponieważ 
był zdominowany przez operę. Verdi całą swoją późniejszą twórczością do-
wiódł, że pełne połączenie teatru i muzyki jest również możliwe na gruncie 
włoskim.

Na potrzeby niniejszego artykułu posłużono się następującymi 
edycjami oper Verdiego:

 – Macb 1847, IV:
G. Verdi, Macbeth, wersja z 1847, IV akt, wyciąg fortepianowy, Paris 
[1851]
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/21/IMSLP24577-
-PMLP55443-Verdi_-_Macbeth__1851__bw.pdf [dostęp: 25 lipca 2014]

 – Macb 1865, I:
G. Verdi, Macbeth, wersja z  1865, I  akt, partytura Ricordi, Milano 
[s .a .], reprint Edwin F Kalmus, New York [po 1933] http://petrucci.
mus.auth.gr/imglnks/usimg/4/4e/IMSLP143212-PMLP55443-Ver-
di_-_Macbeth_-_Act_I__orch._score_.pdf [dostęp: 14 marca 2015] 

 – Macb 1865, IV:
G. Verdi, Macbeth, wersja z 1865, IV akt, partytura. Ricordi, Milano 
[s .a .], reprint Edwin F Kalmus, New York [po 1933]

64 M . Mila, Verdi, 2012, op . cit ., s. 332-335. 
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http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/4e/IMSLP143215-
-PMLP55443-Verdi_-_Macbeth_-_Act_IV__orch._score_.pdf [dostęp: 
25 lipca 2014] 

 – Nab III:
G. Verdi, Nabucco, III akt, wyciąg fortepianowy, Ricordi, Milano 1871 
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bc/IMSLP31841-
-PMLP51151-Verdi_Nabucco_-_vocal_score_-_III__4_Chorus_of_He-
brew_Slaves_-_Va__pensiero.pdf [dostęp: 25 lipca 2014]
Giuseppe Verdi, Macbeth, partytura (I akt), Ricordi: Milano [b .d .], 
reprint Kalmus Edwin F.: New York [po 1933]
Giuseppe Verdi, Macbeth, wyciąg fortepianowy (IV akt), Ricordi: Mi-
lano [b.d.], s. 248.

Summary

The chorus „Patria oppressa” in the context of the two versions 
of Giuseppe Verdi’s Macbeth 

Macbeth is Giuseppe Verdi’s tenth opera. Francesco Maria Piave wrote the 
libretto on the basis of Shakespeare’s drama of the same title. The artistic  
value of this work was only recognised by musicology in the 1950s, as  
a consequence of the studies by the musicologist Massimo Mila. He perceived  
in it features which went unobserved in the nineteenth century, such as  
the creation of a  new way of dramatic singing and cohesion in staging.  
There are two versions of Macbeth: one of them was staged in Florence in 
1847, the other in Paris in 1865. One of the key parts of the work is the 
chorus „Patria oppressa” (Act IV); in the second version of the opera Verdi 
retained this text but changed the music. An analysis of the two variants 
allows us to perceive the changes in the compositional techniques used: 
the version from Florence is characterised by simple accompaniments and 
unisono choruses; the second version demonstrates a new approach to the 
voices and to the orchestration, which become a more effective medium in 
supporting the expression of emotion. 

Translated by Zofia Weaver
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Poemat symfoniczny Don Quichotte  
Eugeniusza Morawskiego – źródła i recepcja*

Twórczość Eugeniusza Morawskiego (1876–1948) nie doczekała się do tej 
pory całościowego opracowania. Tymczasem nawet pobieżne zetknięcie się 
z muzyką tego kompozytora przekonuje zarówno o jego talencie, jak i o tym, 
że twórczość ta przechodziła metamorfozy świadczące o stopniowej zmianie 
orientacji estetycznej. Morawskiemu poświęcone zostało hasło w Encyklope-
dii muzycznej PWM1, jedna praca magisterska, w której autorka skupiła się 
na poematach symfonicznych według Edgara Allana Poego2, kilka artyku-
łów popularyzatorskich wydanych przed wielu laty w „Ruchu Muzycznym”3 
oraz rozdziały w książkach poświęconych muzyce polskiej pierwszej połowy 
XX wieku, w tym przede wszystkim te dotyczące poematów symfonicznych 
– autorstwa Marcina Gmysa4 . 

Don Quichotte był prawdopodobnie pierwszym z  sześciu napisanych 
przez tego kompozytora poematów symfonicznych. Pozostałe to Nevermore,  

* Niniejszy artykuł oparty jest na pracy licencjackiej pt. Poemat symfoniczny „Don  
Quichotte” Eugeniusza Morawskiego – źródła i recepcja, napisanej w Zakładzie Historii Muzyki 
Polskiej Instytutu Muzykologii UW w roku 2013 pod kierunkiem dra hab. Pawła Gancarczyka.

1  Irena Spóz, Morawski, Eugeniusz (hasło), [w:] Elżbieta Dziębowska (red.), Encyklope-
dia muzyczna PWM, Część biograficzna, t. 6, PWM, Kraków 2000, s. 369-370.

2  Izabela Bukowska, Eugeniusz Morawski i  jego poematy symfoniczne według Edgara 
Allana Poego, praca napisana w 2011 roku w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Zofii Helman.

3  Zob. Janusz Kępski, Eugeniusz Morawski, kompozytor niesłusznie zapomniany, „Ruch 
Muzyczny” 1964, nr 5, s. 16-17; Władysław Malinowski, Eugeniusz Morawski – nieobecny, 
„Ruch Muzyczny” 1979, nr 10, s. 6-7; Jerzy Kukla, Eugeniusz Morawski – kompozytor zapo-
mniany czy wygnany z pamięci?, „Ruch Muzyczny” 1989, nr 14–15, s. 25–27, 24–26.

4  Zob . Marcin Gmys, Harmonie i dysonanse . Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk, 
Poznań 2012; Zofia Helman, Między romantyzmem a nową muzyką 1900-1939, Warszawa 2013 
(= Stefan Sutkowski (red.), Historia muzyki polskiej, VI).
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Ulalume, oraz zaginione Irydion, Ahasweries i  Hopfrog5 . Don Quichotte 
jest wyrazowo odmienny od dwóch zachowanych utworów tego gatunku, 
inspirowanych poezją Edgara Allana Poego, wykazuje jednak podobień-
stwo formalne do Ulalume, oba te poematy utrzymane są bowiem w formie 
wariacyjnej6 . Don Quichotte jest pierwszym znaczącym utworem Moraw-
skiego, w którym, pomimo pewnych zależności od stylu Richarda Straussa, 
znajdują się również bardzo indywidualne rozwiązania 

Przyjmuje się, że poemat symfoniczny Don Quichotte powstał około 
1909 roku7. Wydaje się pewne, że został napisany już po wyjeździe kom-
pozytora do Paryża w 1908 roku. Wskazuje na to zarówno paryski adres 
kompozytora – Rue St. Jacques 328 – wpisany na okładce8, jak też fakt, że 
większość wskazówek wykonawczych wpisanych jest do partytury w języku 
francuskim9. O inspiracjach kompozytorskich Morawskiego w tym okresie 
wypowiadał się jego brat, Włodzimierz Morawski (1886-1973):

Ryszard Strauss miał wpływ na brata tylko w młodym wieku w czasie kończenia 
Konserwatorium lub zaraz po jego ukończeniu. Pamiętam, że już przed wyjazdem do 
Paryża, gdy pisał zaginiony poemat Vae Victis i w pierwszych latach pobytu w Paryżu, 
gdy pisał Fleurs du Mal, już odzywał się o Ryszardzie Straussie z pewnym lekceważe-
niem, nie mógł więc już wtedy ulegać jego wpływom. Muzyki Maurice Ravela i Claude 
Debussy’ego zbyt nie cenił i w sposób dowcipny imitował na fortepianie muzykę Ra-
vela, mówiąc, iż szkoda, że nie ma trzeciej ręki, wtedy udawałoby się mu to znacznie 
lepiej. Spośród rosyjskich kompozytorów kpił z Igora Strawińskiego, nie znosił Rach-
maninowa, lecz lubił niektóre utwory Musorgskiego10 . 

Jeśli zatem poemat powstał już po 1908 roku – wpływy instrumentacji 
Richarda Straussa na muzykę Eugeniusza Morawskiego, dostrzegane przez 
ówczesnych krytyków, m.in. przez Aleksandra Polińskiego, mogły utrzymy-
wać się trochę dłużej, niż wynika to z wypowiedzi jego brata Włodzimierza. 
Wpływy Straussa nie były zresztą w tym czasie czymś wyjątkowym w pol-
skiej muzyce. Odnaleźć je można w Uwerturze koncertowej E-dur Karola 
Szymanowskiego, ukończonej w 1906 roku, oraz poemacie symfonicznym 

5 Por. Archiwum ZKP, teczka „Eugeniusz Morawski”, bez sygn.; znajduje się w niej kore-
spondencja Morawskiego z ZKP, w tym kilka wersji spisu zaginionych i zachowanych kompozycji.

6 M . Gmys, Harmonie i dysonanse, op . cit., s. 160.
7 I . Spóz, Morawski, Eugeniusz, op . cit., s. 370; M. Gmys, Harmonie i dysonanse, op . cit ., 

s. 154.
8 Autograf z tą okładką w posiadaniu rodziny Morawskich, bez sygnatury.
9 Z wyjątkiem określeń tempa, dynamiki i artykulacji. Autograf j.w.

10 Cyt . za: Jerzy Kukla, Eugeniusz Morawski – kompozytor zapomniany czy wygnany z pa-
mięci?, „Ruch Muzyczny” 1989, nr 15, s. 25.
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Grzegorza Fitelberga Pieśń o sokole op. 18, z  tego samego roku. W przy-
padku Morawskiego pewne jest, że w okresie studiów poznał poematy Ein  
Heldenleben op. 40 oraz Tod und Verklärung op. 24. Przyjaciel artysty, ma-
larz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Čiurlionis przepisał dla Moraw-
skiego partytury obu tych utworów i podarował mu w prezencie. W liście do 
Morawskiego z 30 marca 1902 roku litewski kompozytor pisał:

Przejrzysz parę dobrych partytur, to obejdziesz się nie tylko bez psora, ale nawet 
bez podręczników. Ode mnie dostaniesz dwie rzeczy Straussa: Tod i Heldenleben, to Ci 
wystarczy na całą naukę instrumentacji11 .

Čiurlionis ganił Morawskiego za dezynwolturę w  podejściu do formy. 
Wiadomo także, że pisał mu fugi, które Morawski przedstawiał Zygmun-
towi Noskowskiemu jako swoje. Słuchając poematu Don Quichotte i Never-
more, nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że polifonia na stałe weszła 
do zasobu środków kompozytorskich Morawskiego, choć prawdopodobnie 
stało się tak bardziej za sprawą nauki kontrapunktu u André Gedalge’a niż 
studiów u Zygmunta Noskowskiego.

Źródła poematu Don Quichotte

Zachowały się dwa rękopiśmienne egzemplarze poematu symfonicznego 
Don Quichotte. Jeden z nich znajduje się w posiadaniu rodziny kompozy-
tora, drugi przechowywany jest w  Bibliotece Narodowej im. Cervantesa 
w Madrycie, dokąd wysłany został przez Morawskiego w 1935 roku. Obie 
wersje są zmikrofilmowane i dostępne w Bibliotece Narodowej w Warszawie 
pod sygnaturami Mf. 12600 oraz Mf. A163. Nazywane będą w dalszym wy-
wodzie – odpowiednio – egzemplarzem warszawskim oraz madryckim. Ich 
charakterystyka przedstawia się następująco:

1 . Egzemplarz warszawski: autograf, niekompletny, składa się z 69 nu-
merowanych stron (481 taktów) oraz 3 stron nienumerowanych, za-
wierających wykreślony szkic alternatywnej wersji początku poematu 
(19 taktów). Czas trwania utworu określony na karcie tytułowej wy-
nosi 13 i pół minuty.

2. Egzemplarz madrycki: prawdopodobnie nie będący autografem, lecz 
autoryzowaną przez kompozytora kopią, kompletny, zawiera 125 

11 Zob. Vytautas Landsbergis, Eugeniusz Morawski oglądany z innej perspektywy, „Ruch 
Muzyczny” 1981, nr 4, s. 14.
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stron (612 taktów), opatrzony dedykacją: „Dedié à mes Parents”, oraz 
notką kompozytora, uzasadniającą wysłanie kopii do Hiszpanii:

Wielce czcigodnej Instytucji „Bibliotecas circulantes y de los parques de Madrid”, 
w gorącem uznaniu Jej działalności i we wspólnem uwielbieniu dla genjusza Hiszpanji 
– Cervantesa12 . 

Genezę powstania egzemplarza madryckiego i  przyczynę wysłania go 
do Hiszpanii można prześledzić po zapoznaniu się z korespondencją Wło-
dzimierza Morawskiego13. W lutym 1964 roku opisał on w liście do Narciso 
Alfonso Cortésa, dyrektora Muzeum Cervantesa w Valladolid, historię spo-
rządzenia kopii na życzenie kierownika jednego z madryckich muzeów w la-
tach 30. XX wieku. Włodzimierz Morawski zwrócił również uwagę na fakt, 
że jego brat poprosił go o odnalezienie zaginionej części poematu zaledwie 
kilka dni przed śmiercią. 

Jak wynika z korespondencji, brat kompozytora wszczął poszukiwania 
już w 1949 roku. Ostatecznie partyturę odnaleziono dopiero w roku 1964. 
Osobą, która tego dokonała, był ks. Marian Walorek. W liście do ks. Eusta-
chego Dusznickiego, który poprosił go o poszukiwanie rękopisu, opisał on 
historię przypadkowego odnalezienia partytury oraz wykonania mikrofil-
mu, wysłanego następnie do Polski.

Oba egzemplarze to warianty poematu, przy czym wersja madrycka 
zawiera zmiany zastępujące oraz eliminujące14. Ponieważ kompozytor prze-
znaczył ją niejako „na eksport”, uzasadniona wydaje się hipoteza, że wpro-
wadzone względem autografu warszawskiego zmiany stanowią ostateczną 
wersję poematu Don Quichotte i  jako takie powinny być ujęte w procesie 
krytycznej redakcji partytury. Porównanie obu wariantów daje okazję do 
prześledzenia procesu twórczego kompozytora. 

Pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę przy porównywaniu 
obu egzemplarzy, jest wykreślony przez kompozytora w wersji warszawskiej 
alternatywny początek utworu. Rozpoczyna się ostinatem werbla i kotłów. 
Fragment ten powtórzony jest trzykrotnie na przestrzeni dziesięciu taktów, 
ze wzrostem dynamiki, od pp do ff. W  takcie 11, zamiast występującego 

12 Zob: Biblioteka Narodowa, Mf. A163.
13 Archiwum rodziny Morawskich. Autor niniejszego tekstu zwraca się w  tym miejscu 

z wyrazami wdzięczności i podziękowaniami dla Pana Tomasza Morawskiego za udostępienie 
mu bezcennych zbiorów rodzinnych .

14 Zob. Maria Caraci Vela, Wprowadzenie do krytyki tekstu muzycznego, przeł. Aleksandra 
Patalas, Piotr Wilk, Kraków 2002, s. 19–23.
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w wersji ostatecznej crescendo od pp do f, dynamika utrzymana jest na sta-
łym poziomie ff. Materiał tematyczny w taktach 11–19 jest identyczny jak 
w taktach 1–9 wersji ostatecznej, zarówno w egzemplarzu warszawskim, jak 
i madryckim. Występują jednak następujące różnice w obsadzie i metrum:

1 . W wersji ostatecznej dwunastodźwiękowe przebiegi gamowe w takcie 1 
wykonywane są przez dwie harfy, oraz pierwsze i  drugie skrzypce; 
w  wersji wykreślonej natomiast w  takcie 11 dołączają do nich dwa 
flety, flet piccolo, dwa oboje, rożek angielski, dwa klarnety B, klarnet 
basowy, dzwonki, fortepian (który w wersji ostatecznej nie występuje 
w ogóle w partyturze), altówki i wiolonczele.

2. Piony akordowe w wersji ostatecznej (t. 2) realizowane są przez trzy 
trąbki, perkusję (kotły, werble i  talerze), dzwonki, dwie harfy oraz 
kwintet z  wyłączeniem kontrabasów, ponadto półnuty następujące 
po pauzie ósemkowej realizowane są pizzicato; w wersji alternatywnej 
piony akordowe realizowane są praktycznie przez wszystkie instru-
menty (z wyłączeniem kontrafagotu, czwartej waltorni oraz czwartej 
trąbki), ponadto elementy realizowane w wersji ostatecznej pizzicato 
są tutaj wykonywane arco .  

3. W wersji ostatecznej główny temat utworu prezentowany jest przez 
trzy trąbki, a w wersji alternatywnej wykonywany jest przez cztery 
trąbki, do których w takcie 15 (odpowiednik taktu 5 w wersji ostatecz-
nej) dołączają cztery waltornie, dublując melodię. 

4 . W  wersji ostatecznej w  omawianym fragmencie nie występują żad-
ne zmiany metrum (całość utrzymana jest w metrum 3/4); w wersji 
alternatywnej w  taktach 15–17 (odpowiedniki taktów 5–7 w  wersji 
ostatecznej) następuje zmiana metrum na 4/4.

Różnice pomiędzy wersjami pozwalają również na  przypuszczenie, że 
kompozytor postawił sobie za cel przede wszystkim zwiększenie przejrzy-
stości brzmienia w  egzemplarzu madryckim poprzez obniżenie poziomu 
dynamicznego. Jest to na pewno istotne w utworze o  tak gęstej fakturze  
i o potężnym wolumenie brzmienia.

Porównanie egzemplarza warszawskiego i madryckiego pozwala wnio-
skować, że ten pierwszy jest wcześniejszy. Świadczy o tym duża liczba skreś- 
leń i poprawek, z których część doprecyzowana została dopiero w egzem-
plarzu madryckim. Egzemplarz warszawski był zapewne kopią prywatną  
kompozytora. Egzemplarz madrycki jest zapisany dużo staranniej – brak 
w nim jakichkolwiek nieścisłości. W przypadku dosłownego powtórzenia ma- 
teriału w następnym takcie lub w partii instrumentu zapisanego w niższym 
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systemie, stosowany jest znak repetycji. W egzemplarzu warszawskim takich  
skrótów nie ma. Również w kwestii obsady kompozytor miał wątpliwości 
– w wersji warszawskiej w fugato instrumentów dętych blaszanych i drew-
nianych (t. 140–155) kontrafagot zastąpiony jest sarusofonem (który nie 
został wymieniony w spisie instrumentów na początku partytury). Ten ty-
powo francuski instrument pojawia się praktycznie w każdym zachowanym 
utworze orkiestrowym Morawskiego – oprócz Świtezianki i muzyki scenicz-
nej do Lilli Wenedy. Nie występuje natomiast w wersji madryckiej, co może 
wskazywać na fakt, że kompozytor zdawał sobie sprawę, że sarusofon jest 
instrumentem trudno dostępnym poza Francją15. Jest to również kolejny 
argument potwierdzający, że  Don  Quichotte napisany został już podczas 
pobytu Morawskiego w Paryżu. 

Kolejną istotną różnicą pomiędzy oboma egzemplarzami jest obecność 
w  egzemplarzu warszawskim dokładnych wskazówek metronomicznych, 
których brak w wersji madryckiej. Wyjątkiem jest tempo podstawowe utwo-
ru – allegro – określone w obu wersjach poematu jako 126 BPM. Być może 
w  trakcie pracy nad poematem kompozytor doszedł do wniosku, że zbyt 
dokładne określanie tempa może być ograniczające dla wykonawców16 . 

Recepcja poematu Don Quichotte17

Poemat Don Quichotte został po raz pierwszy wykonany jesienią 1910 roku 
w Monte Carlo18. Polska premiera utworu odbyła się w 1912 roku – 21 lute-
go we Lwowie. Z okazji lwowskiego wykonania w „Przeglądzie Muzycznym” 
ukazała się następująca notka, autorstwa Marcina Gajewskiego:

15 O trudnościach, na jakie narażeni byli muzycy chcący skorzystać z sarusofonu, niech 
świadczy fragment autobiografii Sir Thomasa Beechama, w którym dyrygent opisuje problemy 
ze znalezieniem grającego na tym instrumencie muzyka, potrzebnego do wykonania utworu 
Josepha Holbrooke’a Apollo and the Seaman . Zob . Thomas Beecham, A Mingled Chime, Leaves 
from Autobiography, London 1944, s. 71, 75–77. 

16 Dokładna tabela uwzględniająca wszystkie różnice pomiędzy autografami zawarta zo-
stała w pracy licencjackiej, na której oparty jest niniejszy artykuł.

17 Podczas pracy nad niniejszym artykułem przeprowadzono kwerendę, w trakcie której 
zapoznano się z gazetami z 1912 roku: z lutego (dotyczącymi wykonania we Lwowie), kwiet-
nia i maja (dotyczącymi wykonania w Warszawie). Tytuły, w których odnaleziono materiały 
dotyczące poematu, wymienione zostały w tekście. Tytuły, w których żadnych materiałów nie 
odnaleziono, są następujące: „Gazeta Lwowska”, „Lamus”, „Biblioteka Warszawska”, „Echo 
Literacko-Artystyczne”, „Książka”, „Miesiąc Ilustrowany”, „Sfinks”, „Tygodnik Polski”, 
„Ziarno”, „Kwartalnik Muzyczny”, „Zorza” oraz „Życie”.

18 Zob . J . Kukla, Eugeniusz Morawski, op . cit ., s. 25.
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[…] Na twórczość polską, nader dodatnio się wyróżniającą, położę nacisk. Zacznę 
od p. Morawskiego, autora wykonanego niedawno tutaj „Don Kiszota”. Eugenjusz 
Morawski, warszawianin, z plejady rozsławionych uczni Z. Noskowskiego, ur. r. 1876, 
przebywa w Paryżu. Rozmiłowany w tem centrum nowych idei twórczych i pod formal-
nym wpływem „debussizmu” zostając, tworzy wytrwale, mimo braku nadziei z powodu 
stosunków osobistych, usłyszenia dzieł, z których wykonany na III koncercie Tow. Muz. 
Don Kiszot doznał nader życzliwego przyjęcia ogólnie. Dzieło Morawskiego charakte-
ryzuje tragizm rycerskiej walki z komiczną szarzyzną życia; jest to utwór odmiennie 
pojęty od poematu pod tym samym tytułem R. Straussa. Śmiało, z fantazją i tempera-
mentem może zbyt bujnym wypowiada Morawski swe myśli. Siła wyrazu dramatyczne-
go przekonywująca, harmonizacja pomysłowa, prostota linji melodyjnej nieco za skąpa. 
Sympatyczny talent, warty żywej uwagi i poparcia. W tece Morawskiego czekają losu 
symfonje – „Vae victis”, „Fleurs du mal”; poematy: „Lamento”, „Nevermore” (według 
E. Poego) i na ukończeniu będąca symf. heroiczna „Chanson de Roland”. W tece są nad-
to utwory na fortepian, kameralne „Requiem” i pieśni. […] Ta nowość Morawskiego 
była skromnem plus w nikłej działalności Tow. muz. dla twórczości polskiej19 . 

Z dużym sceptycyzmem należy podchodzić do słów autora dotyczących 
wpływu „debussizmu” na twórczość Morawskiego. Sam fakt przebywania 
w Paryżu, uczenia się u francuskich pedagogów i stosowania francuskich 
oznaczeń charakterystycznych do tej pory dla muzyki Debussy’ego (w ro-
dzaju „laissez vibrer”20) nie oznacza jeszcze podlegania jego wpływom. Co 
więcej – w polskiej myśli krytycznej funkcjonowała w tym czasie wyraźna 
dychotomia pomiędzy muzyką romańską, z  Debussym jako głównym jej 
przedstawicielem, a  germańską, reprezentowaną przez Wagnera i  młod-
szych kompozytorów niemieckich21 . Kojarzenie Don Quichotte’a Moraw-
skiego z  tradycją romańską dowodzi albo całkowitego braku kompetencji 
autora recenzji, albo nieznajomości partytury. Brak też informacji w innych 
źródłach na temat wzmiankowanych przez Marcina Gajewskiego utworów: 
Lamento, Requiem oraz symfonii Chanson de Roland w dorobku kompozy-
torskim Morawskiego22 . 

19 Marcin Gajewski, List ze Lwowa, (dokończenie z 15 marca), „Przegląd Muzyczny” 1912, 
nr 9(87), s. 5-6.

20 Zob. egzemplarz warszawski poematu, s. 5.
21 Zob . Magdalena Dziadek, Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914 . Koncepcje i za-

gadnienia, Katowice 2002, s. 330–331.
22 Innym utworem Morawskiego, o którym brak bliższych informacji, jest poemat Rinaldo 

Rinaldini, wzmiankowany przez Čiurlionisa w liście do brata z 1907 roku. Zob. Marcin Gmys, 
[książeczka do albumu z poematami Morawskiego], Cd Accord, nr katalogowy ACD 176-2.
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W  Warszawie poemat Morawskiego wykonany został 12 kwietnia  
1912 roku przez Warszawską Orkiestrę Symfoniczną pod dyrekcją Zdzisła-
wa Birnbauma . Oprócz Don Quichotte’a w programie koncertu benefisowe-
go dyrygenta znalazła się uwertura Faust Richarda Wagnera, Preludium do 
Popołudnia fauna Claude’a Debussy’ego oraz V Symfonia c-moll Ludwiga 
van Beethovena. W  „Przeglądzie Muzycznym” zamieszczono anonimowe 
omówienie nowego polskiego utworu23. Warto zauważyć, że niemal iden-
tyczna w treści informacja na temat dzieła Morawskiego ukazała się w „Ku-
rierze Warszawskim” z 11 kwietnia 1912 roku, a więc na dzień przed kon-
certem, podczas którego wykonano Don Quichotte’a. Jednakże autor tego 
tekstu, również anonimowy, wspominając bohaterski wydźwięk utworu, do-
daje, że „pieśni Morawskiego na tym też przeważnie oparte są motywie”24 . 
Być może znana mu była pieśń Un grand sommeil noir, opublikowana  
w 1911 roku, jednak wydaje się wątpliwe, aby ten introwertyczny utwór, 
utrzymany w tonacji molowej, można było uznać za bohaterski25 . Omówie-
nie pomija muzyczną stronę dzieła (autor podaje tylko tonację zasadniczą 
i początkowe metrum), koncentrując się w zamian na ideowym programie, 
który zawrzeć chciał w utworze kompozytor. W odróżnieniu od Richarda 
Straussa, który w swoim poemacie o tym samym tytule przedstawił sekwen-
cję wydarzeń z powieści Cervantesa, ambicją Morawskiego było stworzenie 
portretu psychologicznego swojego protagonisty .

Relacja z tego samego koncertu znalazła się w wydaniu „Kuriera War-
szawskiego” z 13 kwietnia 1912 roku. Jej autorem był Aleksander Poliński:

W programie wczorajszego koncertu benefisowego p. Birnbauma znalazł się poemat 
symfoniczny „Don Kiszot”, p. Eugenjusza Morawskiego. Zarówno samego dzieła, jak 
jego twórcy dotychczas u nas nie znano. […] Cervantes istotnie dał w swem arcydziele 
obraz walki marzycielskich porywów duszy ludzkiej z twardą rzeczywistością, symbol, 
piastujący w sobie bohaterski pierwiastek duszy człowieczej, może nawet i „hymn na 
cześć wzniosłego piękna, które umarło”, ale tego wszystkiego, a  przedewszystkiem 
„melancholji ułudnego szczęścia” oraz „tęsknoty za tem, co uległo szarości życia”, 
w poemacie p. Morawskiego niema. Jest tylko muzyka, wzorowana na wszystkich moż-
liwych i niemożliwych „mistrzach” modernistach, głównie na Straussie, pozbawiona 
nie mówię wybitnych, lecz choćby jako tako wyraźnych cech indywidualnych. Początek 

23 [Relacja z wykonania poematu Don Quichotte], „Przegląd Muzyczny” 1912, nr 8(86),  
s. 15-16.

24 Źródło: [zapowiedź wykonania poematu Don Quichotte], „Kurjer Warszawski” 1912,  
nr 101, s. 1.

25 „Sztuka” 1911, t. 1, s. 92–94. 
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poematu dobrze się zapowiada. Oparty na energicznych rytmach, osnuty na temacie 
jędrnym w rysunku melodyjnym, silnie, choć nieco za grubo instrumentowany (trąb-
ki trzymane są tu w pozycji najwyższej), wcale dobrze uzmysławia pierwiastki boha-
terskie duszy rycerza „smętnego oblicza”. Ale cóż, kiedy to wszystko, z małym tylko 
jakimś warjantem, powtarza się w całym poemacie. Młody autor, lubo kroczy śladami 
Straussa, nie operuje od czasu do czasu poszczególnemi grupami instrumentów, lecz 
całą armję w zwartych szeregach pcha ustawicznie do ataku, z atakami bez przerwy 
hura!... W całym poemacie (słyszałem go pierwszy raz, partycji nie miałem w ręku) nie 
zauważyłem ani jednego pianissima; kto żyje w orkiestrze, wrzeszczy wciąż, ile mu 
tylko tchu stanie. W formie dużo chaotyczności, w szczegółach zaś instrumentacyjnych 
i  modulacyjnych ekscentryczności. Mamy-ż ztąd wniosek wyciągać niekorzystny dla 
p. Morawskiego? Bynajmniej! Jak już wyżej wzmiankowałem, początek poematu jest 
dobry, wstęp uzmysławiający tonami walkę z wiatrakami jest obmyślany dowcipnie; 
następujące po tej scenie momenty, lirycznie nastrojone, mile rozbrzmiewają nietyl-
ko w uchu, ale i w duszy słuchacza, zwłaszcza samo zakończenie, bardziej od całego 
poematu traktowane polifonicznie, które świadczą wyraźnie, że p. Morawski wpraw-
dzie nie umie jeszcze mówić własnym językiem, lecz obcą tymczasem mową posługuje 
się dość zręcznie. Że się może wyroić z  czasem na kompozytora poważnego, za tem 
przemawia fakt, że się już wyraża całkiem zrozumiale, że, mimo całej nowoczesności 
techniki, nie grzęźnie w ekstrawagancjach harmonicznych i modulacyjnych, i że choć 
rzadko, umie zdobyć się nawet na piękny frazes melodyjny […]26 . 

Ostry ton, w  jakim utrzymana jest powyższa recenzja, nie jest wyjąt-
kiem w  działalności Aleksandra Polińskiego. Atakował również muzykę 
Mieczysława Karłowicza i  Karola Szymanowskiego27 . Zarzucanie Moraw-
skiemu powtarzalności materiału dowodzi niezrozumienia utworu, mające-
go przecież budowę wariacyjną. Zarzutu braku cieniowania dynamicznego 
nie należy chyba kierować w stronę kompozytora, a bardziej pod adresem 
wykonawców. Birnbaum znany był z dużej energii i braku umiaru w swoich 
wykonaniach, możliwe więc, że zignorował wskazówki dynamiczne kompo-
zytora, nieobecnego przecież podczas prób i wykonań. 

Muzyka Richarda Straussa budziła w  tamtych czasach sporo kontro-
wersji  –  stawiano ją zazwyczaj w  opozycji do muzyki Richarda Wagnera. 
O ile Wagner był uznawany za wzór kompozytora, który osiągał w swoich 
dziełach emocjonalną głębię, o  tyle Strauss uważany był za „sensuali-
stę”, a główną tego przyczyną była muzyka opery Salome. Nieliczenie się 

26 Aleksander Poliński [relacja z wykonania poematu Don Quichotte], „Kurjer Warszaw-
ski” 1912, nr 102, s. 6.

27 Roman Jasiński, Na przełomie epok . Muzyka w Warszawie 1910–1927, Warszawa 1979, 
s . 14 .
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Straussa z umiejętnościami percepcyjnymi słuchacza uznawano za przejaw 
arogancji kompozytora. Po drezdeńskim wykonaniu Elektry Straussa Ce-
zary Jellenta pisał: „Przy narodzinach dzieł nowych jest wprost przyrod-
niczo nieuniknionym i psychologicznie koniecznym, żeby ktoś dał koncert  
płaskości i ograniczoności. Nowe pomysły i śmiałe dzieła trzyma do chrztu 
nie sam rozum tylko, ale i chamstwo”28. Trzeba jednak dodać, że Elektra 
była dziełem granicznym, które wzbudziło wątpliwości nawet u krytyków 
życzliwych kompozytorowi. Z utworów instrumentalnych jedynie poemat 
Tako rzecze Zaratustra wzbudził entuzjam krytyki. Wykonane później pod 
batutą Fitelberga i Birnbauma poematy Don Kichot i Sinfonia domestica 
prowokowały nieprzychylne reakcje29 . 

Nawiązanie przez Morawskiego do wzorców straussowskich było więc 
jasną deklaracją estetyczną twórcy, żywo zainteresowanego nowymi prą-
dami w muzyce. Kierunek obrany przez niego nie znalazł uznania również 
w anonimowej relacji opublikowanej w „Kurierze Porannym”:

Jego [Birnbauma – przyp. autora] wczorajszy wieczór benefisowy nie obszedł się 
bez odtworzenia po raz pierwszy dzieła młodego nieznanego u nas kompozytora pol-
skiego Eugenjusza Morawskiego, zamieszkałego w Paryżu. Jest to poemat symfoniczny 
pt. „Don Kiszot” – rzecz prawie niewolniczo na Straussie wzorowana, ale naśladująca 
raczej jego strony ujemne aniżeli dodatnie. Co u dzisiejszego króla modernistów jest gro-
teskowe i pospolite, co w dziełach jego występuje od czasu do czasu w momentach cha-
rakterystycznych – p. Morawski nagromadził na małej przestrzeni, dając tym sposobem 
szereg efektów nużących, niesmacznych, i nawet pomimo swojej dziwaczności – bez-
barwnych. Trudno odmówić młodemu kompozytorowi umiejętności w manipulowaniu 
kombinacjami polifonicznemi; jednak niezależnie od wcale bogatej strony technicznej 
– nie wyczuwaliśny natchnienia, ani piętna indywidualnego. Ze względu na pierwszą, 
zdaje się, próbę większych rozmiarów, należy oczekiwać, czy w przyszłości nie objawią 
się dowody talentu istotnego, który może dzisiaj istnieje w stanie utajonym […]30 .

Relacja Adama Zabłockiego, opublikowana w „Nowej Gazecie”, jest jesz-
cze bardziej dobitna:

[…] Nie zamierzając bynajmniej wdawać się w szczegółowe roztrząsanie charakte-
rystycznych cech talentu Zdzisława Birnbauma, od czego zwalnia mnie popularność, 
jaką się cieszy, przejdę odrazu do sprawozdania z wczorajszego koncertu, zawierającego,  

28 Cezary Jellenta, Elektra, „Dziennik Poznański” 1909, nr 54 (dodatek), cyt. za: M. Dzia-
dek, Polska krytyka muzyczna, op . cit, s. 325. 

29 Zob . ibidem, s. 321–328.
30 Re [monogram], Koncert benefisowy Zdzisława Birnbauma, „Kurier Poranny” 1912,  

nr 102, s. 2.
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między innemi, pomnikową V symfonię Beethovena oraz poemat symfoniczny „Don 
Kichot” młodego kompozytora polskiego Eugeniusza Morawskiego, nieznany nam jesz-
cze, a więc budzący zrozumiałe zainteresowanie. Po wysłuchaniu jednak tego dzieła, 
doznałem rozczarowania. Jest to utwór, pokrewny wielu dzisiejszym kompozycyom, 
rezultat wiedzy muzycznej, niepopartej natchnieniem, o które współczesnym autorom 
coraz trudniej. Straszny hałas, spowodowany ciągłem niemal używaniem całej orkie-
stry, brak smaku artystycznego, oraz chaotyczna i beztreściowa całość, niekorzystnie 
świadczą o utworze, który może nawet zadziwić trochę pewnym rozwichrzonym rozma-
chem, lecz nigdy wzruszyć. Zasługują jedynie na uznanie niektóre pomysły instrumen-
tacyjne, ale tylko niektóre, gdyż instrumentacya, jak już zaznaczyłem, grzeszy wogóle 
zbytecznym zupełnie przeładowaniem, wpływającem ujemnie na jakość utworu […]31 .

Zabłocki był krytyczny nie tylko wobec Morawskiego. Z zarzutami „bra-
ku szlachetnej formy” spotkała się IV Symfonia Gustawa Mahlera, wykona-
na w 1910 roku pod batutą Grzegorza Fitelberga32 . 

W  życzliwym tonie utrzymane są tylko dwie relacje. Pierwsza z  nich 
ukazała się anonimowo w „Biesiadzie Literackiej” pod tytułem Obiecujący 
talent:

W Filharmonii Warszawskiej wykonano niedawno poemat symfoniczny Eugeniu-
sza Morawskiego, pt. „Don Kiszot”. Młody kompozytor jest uczniem Zygmunta No-
skowskiego, który go odrazu wyróżnił i piękną mu przepowiedział przyszłość. Studya 
muzyczne ukończył w Paryżu i tam od lat kilku przebywa, ciesząc się uznaniem tam-
tejszych sfer muzycznych. Jego „Don Kiszot”, dzieło poważne, pełne zalet artystycz-
nych, był wykonany przedtem we Lwowie i przyjęty bardzo życzliwie przez krytykę 
tamtejszą. Znany i wymagający muzyk, Stanisław Niewiadomski, poświęcił mu w „Sło-
wie Polskiem” ocenę obszerną, w  której między innemi pisze: „Przed publicznością 
wystąpił po raz pierwszy młody kompozytor polski, Eugeniusz Morawski, ze swoim 
Don Kiszotem. Talent wielki, najlepiej powiedzieć odrazu krótko i węzłowato, a może 
i ku przestrodze osobom, które go poznały. Tak często bowiem miewa się do dziś do 
czynienia z nowoczesnym typem „talentów” o bezprzykładnej zarozumiałości, przed-
siębiorczości i  energii w  rozpychaniu łokciami wszystkiego, co im dokoła na drodze 
nie dogadza, że taki skromny, w zachowaniu prosty, otwarty, szczery, a od blagi wolny 
młody artysta, mógłby może naprawdę wzbudzić w kim powątpiewanie. Jakto, on, ten 
sam co na niedawno zadane mu pytania odpowiedział, że nie wie, czy muzyka jego 
jest programową, czy nie, on miałby posiadać talent? Otóż właśnie, że Morawski swoją 
prostotą jest istotnie talentem, po którym muzyka symfoniczna spodziewać się może 

31 Adam Zabłocki, Koncert benefisowy Zdzisława Birnbauma, „Nowa Gazeta” 1912,  
nr 170, s. 5.

32 Adam Zabłocki, Szósty koncert W .O .S ., „Nowa Gazeta” 1910, nr 23, cyt. za: M. Dziadek, 
Polska krytyka muzyczna, op .cit., s. 325.
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wiele. „Chcąc scharakteryzować talent Morawskiego, należy przedewszystkiem pod-
kreślić jego pomysłowość instrumentacyjną i żywą, wielce ruchliwą fantazyję w zakre-
sie rytmiki. Te dwa czynniki współdziałają w kompozycyi nieustannie najintensywniej, 
są poprostu duszą tego utworu, i jego programem. Bo w gruncie rzeczy pomimo tytułu, 
który nasuwa przypuszczenie poprawności, kompozycyja nie wysila się na malowanie 
drobnostek, lecz dąży jedynie do wydobycia wyrazu dla idei, uosobionej w Don Kiszocie. 
Niepokój, niezmordowane rwanie się w górę, gorączka idealisty, walka z widziadłami 
fantazyi, śmierć wśród nieziszczonych marzeń i nieosiągniętych tryumfów – wszystko 
to przyobleczone w barwne, tęgie i krępe ciała dźwiękowe, stanowi treść kompozycyi. 
Motyw panuje tu wszechwładnie nad formą. Słuchacz nie znachodzi [sic!] rozwiniętej 
analogii w planie całości, a jednak utwór rozwija się logicznie i potęguje w swej sile we-
wnętrznej. Ujemną stroną „Don Kiszota” jest przewaga blachy do tego posunięta stop-
nia, iż chwilami otrzymuje słuchacz wrażenie zupełnego zniknięcia kwartetu smycz-
kowego, który, jak wiadomo, jest zawsze uważany za podstawę orkiestry. Być może, że 
to właśnie pozbawia kompozycyję pewnego rysu charakterystycznego, właściwego Don 
Kiszotowi, a mianowicie naiwności. Nie dopuszczają jej trąby, brzmiące ciągle w  jak 
najbardziej powikłanych kombinacyach. Z drugiej jednak strony pominąć milczeniem 
nie można, że to przywiązanie do instrumentów blaszanych może niezaprzeczalnie 
w dalszym rozwoju stać się zasadniczą cechą twórczości Morawskiego, jeśli oczywiście 
nie zmieni on pod tym względem poglądów i smaku, co już należy do przyszłości. Kry-
tyka warszawska, która ma na sumieniu bardzo wiele umyślnych, namiętnie stronnych 
przeoczeń, że tylko wspomnimy Moniuszkę, któremu z upodobaniem zatruwała każdą 
chwilę życia i tym razem spełniła swój „nieludzki” obowiązek, traktując młodego kom-
pozytora, z małym wyjątkiem, lekceważąco. Znawcy jednak prawdziwi muzyki i szer-
sza nawet publiczność, oklaskiwała go szczerze, wyrażając mu uznanie33 .

Wypowiedź ta wyróżnia się spośród przytoczonych wcześniej obiek-
tywizmem i  bacznym zwróceniem uwagi na detale instrumentacji. Choć 
kompozytor został solidarnie skrytykowany za zbyt rozrzutne używanie 
instrumentów dętych blaszanych, z perspektywy czasu właśnie te fragmen-
ty jego utworu wydają się najbardziej odkrywcze. Notatka w „Tygodniku 
ilustrowanym” jest bardziej lakoniczna, ale równie życzliwa:

[…] Oryginalny ten utwór zapomocą dźwięków maluje nieśmiertelną postać Cer- 
vantesa, łącząc w syntezie muzycznej nieśmiertelne piekno tej błędnej duszy. I dlatego 
w pojęciu p. Morawskiego don Kichot jest bohaterem, który w pewnych tylko chwilach 
słabnie i ulega znużeniu. […] Uznanie, z jakim publiczność warszawska przyjęła jego 
poemat symfoniczny, oraz zainteresowanie ludzi fachowych, świadczy o  tem, że do 
szeregu naszych wybitnych młodych kompozytorów, w których tak wielkie pokładamy 
nadzieje, przybył jeszcze jeden poważny twórca, pełen dobrych zamiarów34 .

33 Obiecujący talent, „Biesiada Literacka” 1912, nr 20(1897), s. 395.
34 Eugeniusz Morawski, „Tygodnik ilustrowany” 1912, nr 16(2736), s. 332.
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Chyba najbardziej sprawiedliwym zabiegiem będzie przytoczenie w tym 
miejscu wypowiedzi, sformułowanej blisko osiemdziesiąt lat po prawykona-
niu utworu przez Jerzego Kuklę:

Z perspektywy lat Don Quichotte jawi się nam jako pierwszy utwór polskiego kom-
pozytora, zawierający pewne cechy nowej, dwudziestowiecznej muzyki i to w większym 
stopniu niż powstała w tym samym czasie II Symfonia Karola Szymanowskiego, tkwią-
ca jeszcze w gąszczu Regerowskiej kontrapunktyki i w Straussowsko-secesyjnej kolo-
rystyce orkiestrowej. W muzyce Morawskiego daje się zauważyć odchodzenie od mięk-
kich i nasyconych barw niemieckich romantyków i postromantyków na rzecz ostrych, 
wyrazistych, w  ekspresji niekiedy wręcz brutalnych linii, melodycznych konturów, 
wyznaczanych często przez wysokie rejestry instrumentów dętych drewnianych oraz 
blachę (fugato trzech puzonów i tuby, antycypujące podobny zabieg w Metamorfozach 
na tematy C . M . von Webera Hindemitha, z 1943 roku). Symultanicznie nakładające się 
tematy i motywy wywołują efekt politonalności i polimetrii, zaś ostinatowe motoryczne 
sekwencje przy wydatnym udziale rozbudowanej i wyeksponowanej perkusji są pierw-
szymi w polskiej muzyce zwiastunami witalizmu35 .

Pomimo niewątpliwej atrakcyjności poematu właściwie nie funkcjonuje 
on w praktyce koncertowej. Nie ma informacji świadczących o tym, że po 
1912 roku był w  ogóle wykonywany. Jedyną obecnie dostępną rejestracją 
Don Quichotte’a jest nagranie Sinfonii Varsovii pod dyrekcją Moniki Woliń-
skiej z 2012 roku36. Nagranie to stanowi połączenie dwóch wersji autografu 
dzieła – pierwszych 481 taktów wziętych jest z egzemplarza warszawskiego, 
reszta: z egzemplarza madryckiego. Przyczyną takiego postępowania jest ja-
kość kopii egzemplarza madryckiego, w zasadzie uniemożliwiająca dyrygen-
towi pracę nad utworem37. Nagranie to doczekało się pozytywnych recenzji, 
również poza granicami Polski. Uzasadnione wydaje się w tym miejscu przy-
toczenie jednej z wypowiedzi zagranicznych dotyczących Don Quichotte’a:

[Poemat] napisany jest z użyciem śmiałych, żywych kolorów, a złożony materiał 
tematyczny rozwija się w innowacyjny i  imponujący sposób. Orkiestracja jest pewna 
i zawsze służy nastrojowi muzyki w danym momencie. Epizody, w których wyobraźnia 
Don Quichotte’a bierze górę, wskazują kompozytora wyprzedzającego swój czas, dosko-
nale panującego nad rzemiosłem, wskazującego muzyce przyszłość38 .

35 Cyt . za: J . Kukla, Eugeniusz Morawski, op . cit., s. 24.
36 CD-Accord, nr katalogowy ACD176.
37 Oskar Łapeta, wywiad przeprowadzony z Moniką Wolińską 17 października 2012 roku 

w Warszawie. Zob. „Presto” 2013, nr 4, s. 41.
38 Jean-Yves Duperron, EUGENIUSZ MORAWSKI – Symphonic Poems, https://www .clas-

sicalmusicsentinel.com/THRONE/throne-morawski.html [dostęp: 26 maja 2013].
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Utwór Morawskiego doczekał się rozbieżnych ocen. Skrytykowany so-
lidarnie przez konserwatywnych krytyków współczesnych kompozytorowi 
i chwalony przez bardziej otwartych recenzentów, razem z resztą ocalałej 
spuścizny tego kompozytora na długi czas uległ zapomnieniu.

Biorąc pod uwagę szczątkowy stan badań nad twórczością Eugeniusza 
Morawskiego, celem niniejszego artykułu było zlikwidowanie jednej z bia-
łych plam na mapie historii muzyki polskiej. Jeśli nie liczyć wczesnej pieśni 
Un grand sommeil noir, żadna z partytur tego kompozytora do tej pory nie 
została wydana drukiem, a  wykonawcy chcący zająć się bliżej jego twór-
czością napotykają na spore problemy, wynikające z braku zadowalającego 
opracowania partytur . Wyniki porównania obu zachowanych egzemplarzy 
Don Quichotte’a mogą stanowić podstawę do krytycznego wydania tego 
utworu. Wydanie takie znacznie ułatwiłoby wykonywanie poematu i mog- 
łoby się przyczynić do jego powrotu do sal koncertowych. Ta wczesna pró-
ba kompozytorska Morawskiego z perspektywy czasu jawi się jako udana 
i nadzwyczaj atrakcyjna dla słuchaczy, którzy przez zbyt długi czas pozba-
wieni byli dostępu do muzyki tego kompozytora.

Summary

The symphonic poem Don Quichotte by Eugeniusz Morawski: 
sources and reception

The article places Eugeniusz Morawski’s symphonic poem Don Quichotte 
in the context of the composer’s total achievements. It also presents the 
sources of the work (two surviving autographs) and discusses its reception 
after two performances in 1912, as well as after the release of its recording 
in 2012. The work has been categorised as belonging among the composer’s 
early works, from a period when he was seeking his own musical language. 
The author then compares the two surviving manuscripts of the poem: the 
so-called Warsaw autograph, almost certainly the earlier of the two, and 
the later one, known as the Madrid autograph . The differences between 
the two versions are described and discussed. The reception of the poem is 
also described on the basis of press reports which appeared after the two 
performances in Poland in 1912 – in Lvov and in Warsaw – and after the 
release of the recording in 2012. The discussion includes both reviews by 
conservative critics, who condemned the work, and by progressive ones who 
praised Morawski’s creative inventiveness. 

Translated by Zofia Weaver
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Antygona Arthura Honeggera i Jeana Cocteau* 

„Moim marzeniem byłoby komponowanie wyłącznie oper; byłby to jednak 
daremny trud w epoce, w której teatr muzyczny zanika”1 . Ta pesymistycz-
na analiza rzeczywistości z pewnością przekładała się na skromny dorobek 
utworów stricte operowych . Antygona, określona przez Honeggera jako tra-
gédie en musique, pozostaje jego jedyną, samodzielnie ukończoną operą2 . 
Niemniej, jego dzieła teatralno-oratoryjne, ze względu na swoje syntetycz-
ne ujęcie (sceniczne, aktorskie, muzyczne) w pewnym stopniu wypełniają 
ramy formalne, jakie stawia przed kompozytorem dzieło operowe. Tego 
typu utwory były efektem przede wszystkim bliskiej współpracy z autorami 
librett – poetami, pisarzami – o których Honegger wyrażał się z wielkim 
szacunkiem, uważając ich za współtwórców własnego sukcesu oraz przy-
pisując im decydujące znaczenie dla ostatecznego kształtu dzieła i jego od-
bioru przez publiczność. Bezpośrednim bodźcem do powstania opery stała 
się uwspółcześniona wersja Antygony Sofoklesa przygotowana przez Jeana 

* Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy magisterskiej autora pt. Anty-
gona Arthura Honeggera i Jeana Cocteau jako XX-wieczne ujęcie tragedii antycznej . Analiza 
dzieła w świetle założeń estetycznych kompozytora, zastosowanych środków techniki dźwiękowej 
i rozwiązań formalnych, napisanej w roku 2014 pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sko- 
wrona w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki Instytutu Muzykologii UW.

1 Artur Honegger, Jestem kompozytorem, przeł. Anna Porębowiczowa, PWM, Kraków 
1985, s. 79.

2 Do oper zaliczyć można też nieukończoną La Mort de Sainte Alméene (operę kameralną), 
operową wersję dramatu biblijnego Judyta (w rzeczywistości jedynie zbliżającą się do gatunku 
opery ze względu na zbyt dużą rolę chóru) oraz operę napisaną we współpracy z Jacques’em 
Ibertem, na zamówienie Teatru Operowego w  Monte Carlo, L’Aiglon . Oprócz tego operami 
nazywał Honegger swoje trzy dziecięce kompozycje z  lat 1903-1907. Zob. Harry Halbreich, 
Arthur Honegger, Amadeus Press, Portland 1999, s. 450–451. 
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Cocteau. To właśnie tekst spektaklu teatralnego, „żywy i gwałtowny”, po-
budził kompozytora do skomponowania tragedii muzycznej3 .

Antygona Cocteau

Premierowe przedstawienie Antygony Cocteau odbyło się 20 grudnia 1922 
roku w Théâtre de l’Atelier, jednej z najmodniejszych awangardowych scen 
w  paryskiej dzielnicy Montmartre. Reżyserem sztuki był Charles Dullin, 
dyrektor teatru i jednocześnie aktor odgrywający postać Kreona. W rolę ty-
tułową wcieliła się Génica Atanasiou, natomiast partie chóru i koryfeuszy 
wykonywał sam autor – Cocteau. Całość spektaklu dopełniały kostiumy 
Coco Chanel, scenografia Pabla Picassa oraz muzyka Honeggera. 

Kostiumy zostały wykonane z ciężkiego materiału – była nim szkocka 
wełna. Kolorystycznie dominowały odcienie szarości oraz brązy4 . Taki wy-
bór miał prawdopodobnie upodobnić aktorów do antycznych płaskorzeźb, 
klasycznych fryzów5. Z  pewnością, gruba tkanina pozwalała na wizualne 
uwypuklenie konturów postaci. Na łamach czasopisma „Comoedia” jeden 
z  krytyków napisał, że były one zarówno historyczne, jak i  nowoczesne 
w swoim plastycznym wyrazie i przypominały ozdobne kompozycje znane 
ze starożytnych amfor czy lekytów6. Ponadto aktorzy występowali z poma-
lowanymi twarzami – mężczyźni na czerwono, kobiety na biało7 .

Scenografia zaproponowana przez Picassa była prosta, a  jednocześnie 
bardzo wymowna. Tło stanowiło płótno w  kolorze ultramaryny. Pojawiły 
się też elementy nawiązujące bezpośrednio do antyku: kolumny oraz ma-
ski. Pośrodku znajdowało się wejście do królewskiego pałacu, a obok otwór 
w formie ściśniętych ust. Z niego wydobywał się głos chóru. Wokół tej „dziu-
ry”, jak mówił Cocteau, zostały rozmieszczone maski kobiet, chłopców, star-
ców, a poniżej znalazła się biała tkanina, która miała być odzwierciedleniem 
„powierzchni losu”8 .

3 A. Honegger, Jestem kompozytorem, op . cit ., s. 105.
4 Gérard d’Houville, Mes Spectacles, „Le Gaulois”, 23 grudnia 1922. Cyt. za: Gérard  

Lieber, „Antigone” Cocteau: un concentré de tragédie, „Bulletin de l’Association Arthur  
Honegger” 1997, nr 4, s. 7.

5 Jane F . Fulcher, French Identity in Flux: The Triumph of Honegger’s Antigone,  
„The Journal of Interdisciplinary History” 36, 2006, nr 4, s. 660.

6 Gabriel Boissy, [artykuł w:] „Comoedia” 27 grudnia 1922. Cyt. za: G. Lieber, „Antigone” 
Cocteau, op . cit ., s. 7.

7 G. Lieber, „Antigone” Cocteau, op . cit ., s. 7. 
8 Jean Cocteau, La jeunesse et le scandale, „Conferéncia. Journal de l’Université des  

Annales”, nr 18, 1 września 1926. Cyt. za: G. Lieber, „Antigone” Cocteau, op . cit ., s. 5.
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Muzykę do przedstawienia miał skomponować Honegger. W liście z paź-
dziernika 1922 roku Cocteau przekazał mu wskazówki dotyczące dźwię-
kowej sfery dramatu. Miał być zastosowany jeden instrument, „jakby grał 
pasterz”, dzięki czemu obraz stałby się „bardziej niezwykły, przejmujący”9 . 
Zwięzłość przekazu, skromność, funkcjonowanie na zasadzie dekoracji, 
a nie ilustracyjności – tymi wysublimowanymi względami miała kierować 
się muzyka do Antygony10 . Honegger zastosował się do rad poety i w krót-
kim czasie stworzył pięć wyjątkowo krótkich (całość trwa ok. dwóch minut) 
utworów na obój (lub rożek angielski) oraz harfę. Te „muzyczne wstawki”, 
jak widział je Cocteau, stanowiły niewielki przerywnik, rodzaj interludium 
pomiędzy szybko rozgrywającymi się wydarzeniami; dźwięki nie nakłada-
ły się na słowa i grę aktorów. W dramacie Cocteau zaznaczył tylko jedno 
miejsce, gdzie pojawia się wspomniana muzyka, „przy pustej scenie” – jest 
to moment po rozmowie Kreona z  Tyrezjaszem i  jego dialogu z  chórem, 
a przed przybyciem Posłańca do Eurydyki (w libretcie operowym miejsce 
pomiędzy aktami II i III).

We wstępie do tragedii poeta zawarł syntetyczny przekaz swoich idei 
estetycznych w następujących słowach:

Kuszące jest sfotografowanie Grecji z  góry, z  lotu ptaka. Wtedy odkrywamy zu-
pełnie nowe aspekty. Dlatego zdecydowałem się przetłumaczyć Antygonę na nowo . 
Z perspektywy lotu ptaka niektóre rzeczy zanikają, inne zaś wyłaniają się; przybierają 
różne nieoczekiwane formy, bryły, kąty, cienie, rzeźby. Być może moja próba jest tylko 
nadaniem staremu dziełu nowego życia. Ponieważ jest to bardzo znany tekst, trakto-
wany bywa bezrefleksyjnie. Dzięki nowej perspektywie każdy odniesie wrażenie, że 
słyszy go po raz pierwszy11 .

Spojrzenie na Antygonę „z góry, z lotu ptaka” przyczynia się do istotnej 
zmiany w jej postrzeganiu; staje się ona wysublimowana i skondensowana, 
zarówno w warstwie językowej, jak i sceniczno-ekspresyjnej. Zaproponowa-
na przez Cocteau perspektywa pozwala wychwycić tylko niektóre aspek-
ty dramatu, inne zaś – pominąć. Zatem odbiorca widzi przede wszystkim 
ogólny zarys dzieła, natomiast nie skupia się na nieistotnych szczegółach, 
mogących rozmyć jego główny przekaz. Przyczynia się do tego skrócenie 
do niezbędnego minimum tragedii, która „pędzi jak ekspres ku zakoń- 

9 G. Lieber, „Antigone” Cocteau, op . cit ., s. 7.
10 Jean Cocteau, En marge d’ „Antigone”, [w:] idem, Théâtre complet, Gallimard, Paris 

2003, s. 328.
11 Jean Cocteau, Antigone, [w:] idem, Théâtre complet, op . cit ., s. 305. Zob. też Geoffrey K. 

Spratt, The Music of Arthur Honegger, Cork University Press, Cork 1987, s. 94. 
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czeniu”12. Tempo akcji dramatycznej, dynamizm, żywiołowość wypowiedzi 
stają się podstawowymi wartościami estetycznymi Antygony . Ruch scenicz-
ny, jak przekazuje autor, ma być niewielki i oszczędny13 . Poeta pozbawia 
bohaterów zbędnych zachowań, gestów, nadmiernej kurtuazji. Mimo to 
wydobywa całą esencję treści i stany emocjonalne protagonistów. Wplatając 
niejako dzieło antyczne w „rytm naszych czasów”, pozwala współczesnemu 
widzowi na lepszą orientację w czasie i przestrzeni. Sprzyjają temu zasto-
sowany przez Cocteau język prozy oraz anachronizmy i  kolokwializmy. 
W fabule, w przebiegu akcji dramatycznej oraz w ogólnej charakterystyce  
bohaterów tragedii Cocteau podąża za Sofoklesem, nie wypaczając jego  
myśli – dokonuje swoistego streszczenia antycznego dzieła14 . 

W  sztuce najbardziej okrojony jakościowo zostaje chór, choć zostały 
w nim zawarte również wypowiedzi koryfeuszy. Jego kwestie miała wykony-
wać jedna osoba, czytając głośno i szybko, „jak byłby odczytywany artykuł 
w gazecie”15. Ten głos zbiorowości, tebańskiego ludu, skupiony w jednym 
aktorze, wydobywał się ze środka sceny przez wspomniany już wcześniej 
otwór w scenografii. Stanowił on pewnego rodzaju tubę, działał jak radio-
wy głośnik na zmysły współczesnego człowieka16. Cocteau pragnął w  ten 
sposób uwypuklić często obojętny stosunek obserwatorów do zła i obłudy 
otaczającego ich świata. Chór nie jest głosicielem uniwersalnych prawd, nie 
uosabia mądrości, nie ocenia jednoznacznie. Wielokrotnie stara się unikać 
odpowiedzialności i nie narażać się władcy (chór to zarazem poddani Kre-
ona). Zawsze zostawia sobie „otwartą furtkę do odwrotu”17. Dlatego też wy-
powiedzi chóru przybierają różne postacie i pełnią rozmaite funkcje, które 
są tożsame z wymogami greckiej tragedii: wartościowania, relacjonowania, 
komentowania i w nielicznych przypadkach – brania udziału w dialogach. 

W 1927 roku, po blisko pięciu latach od prapremiery, Antygona zosta-
ła ponownie wystawiona w  Théâtre de l’Atelier. Cocteau zmodyfikował 
nieznacznie scenografię. Papierowe maski zwieszone na płótnie zostały  

12 J . Cocteau, La jeunesse et le scandale, op . cit ., s. 272–285. Cyt. za: G. Lieber, „Antigone” 
Cocteau, op . cit ., s . 4 .

13 J . Cocteau, Antigone, op . cit ., s. 307.
14 Kalikst Morawski, Jean Cocteau – dramaturg, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 

1955, s. 22.
15 J . Cocteau, En marge d’ „Antigone”, op . cit ., s. 327.
16 Sean D . Kirkland, Speed and Tragedy in Cocteau and Sophocles, [w:] Stephen E . Wilmer, 

Audrone Zukauskaites (red .), Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism, 
Oxford University Press, Oxford 2010, s. 317.

17 K . Morawski, Jean Cocteau, op . cit ., s. 21.
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zastąpione odlanymi z gipsu głowami młodzieńców. Otaczały one wymalo-
wane na otworze usta – skąd wydobywał się głos chóru18. Kostiumy uległy 
bardziej radykalnym zmianom. Ich wyróżnikiem stały się przezroczyste 
maski, wykonane z  żelaznej siatki i  wyciorów do fajki19. Pozostałą część 
ubioru stanowiły jednolicie czarne trykoty, zakrywające ramiona i  nogi. 
Ostatecznie, jak przekazuje poeta, efekt wizualny ma zmierzać do tego, iż 
obserwujemy „ohydny królewski karnawał”, w którym udział bierze „ro-
dzina owadów”20. Pojawiła się także drobna zmiana w koncepcji przebiegu 
dramatu. Muzyczne interludium nie wybrzmiewało przy „pustej scenie”, 
ale w tym samym czasie „żywe pomniki” – aktorzy ubrani w maski – milczą-
co przechodzili wzdłuż sceny21 . 

W libretcie operowym pojawiły się niewielkie modyfikacje w stosunku do 
teatralnego pierwowzoru. W pierwszej kolejności pojawił się podział na akty 
i sceny, który jednak nie wnosi elementu pauzy czy przerwy do przebiegu 
opery (potraktowana jest ona podobnie jak spektakl, całościowo – attacca) . 
Jest to jedynie element porządkowania treści i konsekwencja tradycyjnych 
wymogów operowego dzieła. Podział na sceny dokonany jest w sposób na-
turalny, zgodnie z  potrzebami dramatu, i  wyznacza ramy poszczególnych 
dialogów bądź monologów bohaterów oraz wystąpień chóru zgodnie z kolej-
nością ich ukazywania się na scenie. Cezury pojawiają się dokładnie w tych 
samych miejscach, które odpowiadają współczynnikom formalnym tragedii 
Sofoklesa . 

Nieznacznie zostały skrócone partie (głównie chóru) i  usunięte poje-
dyncze zdania. Inne jest traktowanie chóru: w operze na nowo pojawia się 
podział na chór – zbiorowość oraz liderów chóru – koryfeuszy. Nawiązuje to 
bezpośrednio do pierwowzoru tragedii antycznej i przyczynia się do więk-
szej przejrzystości dzieła. Jest to podyktowane także czysto muzycznymi 
przesłankami związanymi z brzmieniem, wyrazem estetycznym. 

Z didaskaliów dowiadujemy się o miejscu akcji: jest nim „plac przed Pa-
łacem Edypa w Tebach, gdzie panuje Kreon”, oraz o istotnym, całkiem no-
wym elemencie scenografii – są nią schody. Zdarza się, że cała scena odbywa 
się na stopniach schodów – w tym miejscu rozgrywa się sprzeczka Kreona 
z Hajmonem (scena szósta). Ponadto pojawiają się uwagi dotyczące światła 
oraz ruchu scenicznego . 

18 J . Cocteau, Antigone, op . cit ., s. 306.
19 G. Lieber, „Antigone” Cocteau, op . cit ., s. 9.
20 J . Cocteau, Antigone, op . cit ., s. 306.
21 Ibidem, s. 321.
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Antygona Honeggera – geneza i recepcja

Honegger rozpoczął komponowanie swojej Antygony niedługo po premie-
rze tragedii Cocteau. Niewątpliwie przyczynił się do tego list otrzymany od 
Cocteau w październiku 1922 roku. Poeta wyraził w nim nadzieję, że jego 
adaptacja zainspiruje Honeggera do stworzenia dzieła podobnego w swym 
muzycznym wyrazie do Salomé Richarda Straussa. „To przyniosłoby sza-
lony efekt” – stwierdzał Cocteau22. Sam kompozytor wyraził się o libretcie 
w następujący sposób:

Wybrałem temat Antygony przede wszystkim dlatego, że jest to jedno z najwięk-
szych osiągnięć dramatu, jak również dlatego, że zgrabna adaptacja Cocteau stanowi 
znakomite libretto, wreszcie dlatego, że nie jest to kolejna historia miłosna, stanowiąca 
podstawę niemal każdego teatru lirycznego23 .

Pierwsze muzyczne szkice datuje się na styczeń 1924 roku24. Więk-
szość partytury powstawała w Paryżu. Niezorkiestrowana wersja tragédie 
en musique została ukończona w lutym 1927 roku, a 24 marca Honegger 
zaprezentował gotowe dzieło szerokiemu gremium paryskiej Opéra-Co- 
mique, omówiwszy jego koncepcję i założenia. Niestety, dyrekcja teatru była 
„przerażona” i odmówiła współpracy w tym przedsięwzięciu – „spodziewała 
się kolejnego, nowego Króla Dawida”25. Formułowane przez nią zarzuty do-
tyczyły wprowadzonych rozwiązań technicznych: innej niż konwencjonalna 
prozodii słowa oraz ostrego, bitonalnego i  atonalnego brzmienia26 . Mimo 
niezbyt życzliwego przyjęcia w  Paryżu, do opery tej z  sympatią podszedł 
Théâtre de la Monnaie w Brukseli27, gdzie zaplanowano jej pierwsze wysta-
wienie; żywe zainteresowanie Antygoną wykazywał też jeden z mecenasów 
Honeggera, szwajcarski przedsiębiorca Werner Reinhart.

Ostatecznie prace orkiestracyjne nad Antygoną zostały sfinalizowa-
ne w  nadmorskim kurorcie Perros-Guirec, we wrześniu 1927 roku. Na 
partyturze kompozytor umieścił dedykację dla żony, Andrée Vaurabourg,  

22 List pochodzi ze zbiorów córki kompozytora, Pascale Honegger, i  datowany jest na  
13 października 1922. Cyt. za: G. Lieber, „Antigone” Cocteau, op . cit ., s. 9.

23 Willy Tappolet, Arthur Honegger, Atlantis Verlag, Zürich 1954. Cyt. za: Jérémy Drake, 
„Antigone” et la fin de l’opéra, „Bulletin de l’Association Arthur Honegger” 1997, nr 4, s. 17.

24 G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 93.
25 Pomimo to Honegger nadal współpracował z  Opéra-Comique: trzy dni później odbył 

się koncert, na którym zostały zaprezentowane Trzy Pieśni Małej Syrenki. H. Halbreich,  
Arthur Honegger, op . cit ., s . 111 .

26 J .F . Fulcher, French Identity in Flux, op . cit ., s. 639. 
27 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s . 111 .
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którą zapisał jej pseudonimem („Dla Vaury”). Praca nad operą trwała blisko 
cztery lata, co czyni z niej jedno z najdłużej powstających dzieł Honeggera 
i świadczy również o tym, że zależało mu na jak najdoskonalszej realizacji 
jego idei operowych28 . 

Brukselska prapremiera Antygony odbyła się 28 grudnia 1927 roku. 
Spektaklem dyrygował Corneil de Thoran (1881-1953), znany z życzliwe-
go stosunku do współczesnej muzyki operowej. W pierwszej części została 
wystawiona opera Milhauda Le Pauvre Matelot (Biedny Żeglarz), określona 
przez autora jako lament, co w pewien sposób korelowało z charakterem 
Antygony, w której kulminacyjny moment stanowił lamentacyjny monolog 
głównej bohaterki29. Należy dodać, że libretta obydwu dzieł były autorstwa 
Jeana Cocteau . 

Opera miała być podobna w wyrazie do sztuki teatralnej Cocteau – bez 
zbędnych emocji, skupiona na obserwacji akcji, a nie na identyfikacji z jej 
bohaterami. Zatem cała oprawa utworu była skromna: stanowiły ją pro-
ste bloki, historycznie uwarunkowane kostiumy, motywy z greckich waz. 
W  kontraście do tej oprawy stała muzyka, operująca dużym aparatem 
wykonawczym, co krytycy odebrali jako niespójność dzieła; ostatecznie 
nie zostało ono dobrze przyjęte30. Honegger wspominał, iż krytyka była po-
dzielona31. Ci, którzy oczekiwali awangardowej opery zrywającej z tradycją, 
byli równie zawiedzeni jak ci, którzy liczyli na kolejne muzyczne wcielenie 
Króla Dawida. Powstał zatem spektakl pełen sprzeczności, jednak wielu 
obserwatorów doceniło innowacyjne potraktowanie antycznej tragedii, po-
mimo oczywistego – według nich – braku adekwatności obrazu i dźwięku32 . 

11 stycznia 1928 roku Antygonę, z librettem przełożonym na język nie-
miecki, wystawiono po raz pierwszy w Niemczech, w Essen, pod batutą Leo 
Mélitza. Opera wywołała wiele kontrowersji. Honegger został oskarżony 
o „atonalny chaos”, który dodatkowo podsycały niezwiązane z istotą dzieła 
operowego wypowiedzi o charakterze politycznym, szowinistycznym (anty- 
francuskim), czasem nawet antysemickim33 . Antygonę poprzedzała inna

28 Ibidem, s. 110-111, 113.
29 O tej brukselskiej premierze wspomina też Milhaud. Zob. Darius Milhaud, Notes without 

music, Alfred A. Knopf, New York 1953, s. 200-201.
30 J .F . Fulcher, French Identity in Flux, op . cit ., s. 664-665.
31 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s . 114 .
32 J .F . Fulcher, French Identity in Flux, op . cit ., s. 665.
33 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s . 114 .
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kompozycja Honeggera, stylistycznie zbliżona do opery – Horace victorieux, 
którą w momencie powstania (1921) jeden z krytyków uznał za „najbardziej 
dysonansową partyturę powstałą na ziemi francuskiej, wzburzającą i agre-
sywną w barwach orkiestrowych”34 . 

W  sezonie 1928-1929 Antygonę wystawiono w  Teatrze Maryjskim 
w  ówczesnym Leningradzie35. Dwa lata później opera miała premierę na 
kontynencie amerykańskim – została zaprezentowana 24 kwietnia 1930 ro- 
ku w New York Laboratory Theatre36 (z librettem w  języku angielskim). 
W tym samym roku, 27 listopada, dzieło doczekało się pierwszego wykona-
nia we Francji, w Théâtre Municipal w Strasbourgu, zaś 19 maja 1931 roku 
Hermann Scherchen dyrygował wykonaniem Antygony w radiu monachij-
skim – była to opera w wersji koncertowej. W Szwajcarii, ojczyźnie kom-
pozytora, premiera opery, o którą usilnie zabiegał W. Reinhart, odbyła się  
w 1934 roku. Antygonę wystawiono dwukrotnie, 8 i 14 czerwca, w Stadt-
theater w Zurychu, wraz z  inną kompozycją Honeggera – melodramatem 
Amphion, napisanym do słów Paula Valéry’ego37 . 

Na premierę paryską Antygona musiała czekać aż do okresu wojennego. 
O jej wystawieniu zadecydowały w dużej mierze przesłanki natury politycz-
nej. Propaganda nazistowskiego okupanta rozciągała się na wszelkie wyda-
rzenia kulturalne, które były starannie dobierane od strony tematu, styli-
styki, wyrazu. Na każdym kroku podkreślano łączność muzyki niemieckiej 
i francuskiej, zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości. W retorykę tę 
idealnie wplatała się Antygona Honeggera38 . Pierwsze wstawienie (wraz 
z baletem Manuela de Falli El amor brujo) odbyło się 26 stycznia 1943 ro- 
ku39. Po premierze, w czasopiśmie „Comoedia” pojawił się entuzjastyczny 
artykuł, który napisał Werner Egk, niemiecki kompozytor znajdujący się 
na tzw. Gottbegnadeten-Liste40. Taka rekomendacja mogła przysporzyć 

34 Zbigniew Kościów, Artur Honegger, Wydawnictwo Polskie, Wołomin 2007, s. 24.
35 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit., s. 115.
36 Herrold E. Headley, The Choral Works of Arthur Honegger (publikacja własna autora na 

podstawie dysertacji doktorskiej z North Texas State College, 1959), Newport 1998, s. 61. 
37 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s. 114, 122, 124. 
38 Tę problematykę szeroko omawia esej J.F. Fulcher, French Identity in Flux, op . cit .
39 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s. 172-173.
40 Była to tzw. „Lista obdarzonych łaską Bożą”; spis artystów szczególnie istotnych dla 

kultury i  propagandy III Rzeszy Niemieckiej, sporządzony przez Adolfa Hitlera i  Josepha  
Goebbelsa . Zob . Ernst Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich . Wer war was vor und nach 
1945, S. Fischer, Frankfurt am Main 2007.
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Honeggerowi tylko wrogów w  paryskim środowisku artystycznym. Pozo-
staje istotnym faktem, że dzieło grane było regularnie aż do wyzwolenia 
Paryża. Po wojnie Antygonę wystawiono m.in. w Bazylei, 12 marca 1948, 
pod batutą Paula Sachera, oraz podczas letnich kursów w Darmstadt, 12 
lipca 195341 .

Estetyczne założenia operowej Antygony i ich muzyczna realizacja

We wstępie do partytury wokalnej Antygony, wydanej w 1927 roku, Honegger  
przekazuje, jakimi założeniami estetycznymi i  techniczno-warsztatowymi 
kierował się, opracowując tekst Cocteau. Były one następujące:

1 . Wtłoczenie dramatu w  konstrukcję symfoniczną bez powodowania 
ociężałości akcji dramatycznej. 

2. Zastąpienie recytatywu melodyczną fakturą wokalną bez wydłużania 
wznoszących się dźwięków i bez wprowadzania czysto instrumental-
nych linii, gdyż to zawsze czyni tekst niezrozumiałym; poszukiwanie 
melodii stworzonych przez samo słowo, jego plastykę, której kontury 
należy uwypuklić i poszerzyć.

3. Znalezienie właściwej akcentuacji poprzez atakowanie spółgłosek – 
w  przeciwieństwie do prozodii konwencjonalnej, traktującej je jako 
odbitki42 . 

Poza tym kompozytor wyróżnił pośrednio jeszcze trzy determinanty 
opery: właściwe tempo akcji scenicznej, oszczędne stosowanie chórów i frag-
mentów czysto instrumentalnych oraz wyrazisty przekaz tekstu dramatu43 . 
Cechy te miały stanowić o spójności obrazu i dźwięku oraz jego adekwatno-
ści do literackich właściwości libretta Cocteau. 

Kompozytor tradycyjnie podzielił operę na trzy akty, akty zaś na sceny 
(I akt – trzy sceny, II akt – sześć scen, III akt – dwie sceny). Pomiędzy ak-
tami wyróżnił dwa interludia, w których główną rolę odgrywa chór. Całość 
grana jest w sposób ciągły, nie są przewidziane przerwy. W Antygonie można

41 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s. 174, 194, 223.
42 Cyt. za: Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Opera i dramat (Formy 

muzyczne 4), PWM, Kraków 1976, s. 352. Jak zauważa Eero Tarasti, pierwsze dwa założe-
nia pokrywają się z  założeniami ekspresjonistycznej szkoły wiedeńskiej. Eero Tarasti, Myth 
and Music: A Semiotic Approach to the Aestetic of Myth and Music, Especially that of Wagner,  
Sibelius and Strawinsky, Mouton de Gruyter, Hague 1979, s. 284–285.

43 G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit., s. 233.
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dostrzec klasyczny wzorzec akcji dramatycznej związany z podjętym tema-
tem: ekspozycję, rozwijanie konfliktów, punkt kulminacyjny, rozwiązanie. 
W pierwszym akcie następuje zawiązanie akcji, rozmowa między Antygoną 
i Ismeną – jest to ekspozycja. Rozwijanie konfliktu zajmuje przestrzeń aktu 
drugiego i  kolejnych, aż do siódmego: pojawiają się dwie osie konfliktów 
pomiędzy Kreonem a Antygoną oraz Kreonem a Hajmonem. W ósmej sce-
nie następuje punkt kulminacyjny dramatu: Antygona udaje się na miejsce 
wykonania kary i żegna się z życiem. Ponieważ muzyka nie podąża biernie 
za treścią, ale zawiera w  sobie wszystkie perypetie, punkt kulminacyjny 
zostaje muzycznie przedłużony poprzez scenę dziewiątą (gdzie Kreon do-
wiaduje się od Tyrezjasza o możliwych konsekwencjach swego czynu) aż do 
interludium (Hymn do Bachusa) i następującym po nim fragmencie orkie-
strowym, który jest muzyczną kulminacją opery (pełen wolumen brzmienia 
orkiestry). Rozwiązanie konfliktu przynosi ostatni, trzeci akt. 

Honegger nie zachowuje równowagi agogicznej pomiędzy częściami 
opery – nie stosuje tradycyjnej naprzemienności temp szybkich i wolnych. 
W Antygonie, w przeciwieństwie do jego innych dzieł dramatycznych, braku-
je w tym zakresie regularności i schematyczności. Tym samym muzyka jest 
wyłącznie kształtowana zgodnie z potrzebami dramatu i z fabułą. Dlatego 
zdecydowanie dominują tempa szybkie, natomiast tempa wolne występują 
w szczególnych miejscach, momentach refleksyjnych, związanych ze śmier-
cią, umieraniem, poświęceniem bohaterów. W scenie pierwszej pojawia się 
osiem taktów w  tempie andante: Antygona w  rozmowie z  Ismeną oznaj-
mia, iż jest gotowa na śmierć (t. 86-94). Kolejno, fragment siódmej sceny 
utrzymany jest w pesante (t. 611-617), kiedy Kreon mówi, jaką karę śmierci 
wybrał dla Antygony, zaś następujący po nim liryczny śpiew koryfeusza 
o „miłości, która trwa mimo wszystko” – w adagio espressivo (t. 618-627). 
Kolejna scena (ósma) utrzymuje ten powolny nastrój, gdyż rozpoczyna się 
monolog Antygony, która zmierza na miejsce swej kaźni. Stopniowe oży-
wienie następuje dopiero w drugiej części tej sceny (od t. 674): kompozytor 
zanotował agitato i nieco później stringendo. Od sceny dziewiątej tempa już 
są wolniejsze, umiarkowane, bowiem jest to już zakończenie opery. Jedyny 
kontrast przynosi rytmiczne, żywiołowe interludium łączące II i  III akt, 
w tempie allegro marcato . 

Szczegółowy podział poszczególnych aktów i scen, uwzględniający cezu-
ry muzyczne i tekstowe, przedstawia poniższa tabela:
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AKT SCENA TAKTY POSTACIE

A
K

T
 I

Scena 1
Prolog, zawiązanie akcji

1–121 Antygona, Ismena

wstęp orkiestrowy 1–16

rozmowa dwóch sióstr 17–85

wyznanie miłości do brata 86–93

kontynuacja sprzeczki 94–110

epilog orkiestrowy 111–121

Scena 2
Apoteoza zwycięstwa Tebańczyków

122–163 chór

Scena 3
Początek konfliktu

164-254 Kreon, Strażnik, 
koryfeusz (bas)

mowa Kreona 164–195

opowieść Strażnika 196–225

gniew Kreona 226–247

łącznik orkiestrowy 248–254

Interludium 255–297

A
K

T
 I

I

Scena 4
Pierwszy konflikt: Kreon i Antygona

298–440 Kreon, Antygona, 
Strażnik, koryfeusz 
(tenor), chórwstęp 298–302

mowa Strażnika 303–363

monolog Antygony 364–391

kłótnia Kreona i Antygony 392–440

Scena 5
Kontynuacja i rozwój konfliktu

441–504 Ismena, Antygona, 
Kreon, koryfeusze 
(sopran, alt)przesłuchanie Ismeny przez Kreona 441–447

próba przejścia Ismeny na stronę Antygony 448–460

dialog Kreona i Ismeny 461–478

interludium orkiestrowe 479–488

mowa koryfeusza (sopran) 489–504

Scena 6
Drugi konflikt: Kreon i Hajmon

505–595 Kreon, Hajmon, 
koryfeusz (bas)

Kreon usiłuje przekonać Hajmona 505–526

mowa Hajmona 527–542

kłótnia Kreona z Hajmonem 543–595
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AKT SCENA TAKTY POSTACIE

A
K

T
 I

I

Scena 7
Wyrok

596–627 Kreon, koryfeusze 
(sopran, kontralt, 
tenor)Kreon ogłasza wyrok w sprawie Antygony 596–617

interludium koryfeusza (alt) 618–627

Scena 8
Pożegnanie Antygony

628–742 Antygona, Kreon, 
koryfeusz (sopran)  
i kwartet koryfeuszyintrodukcja orkiestrowa 628–635

podążanie na miejsce kaźni – etap 1 636–666

podążanie na miejsce kaźni – etap 2 667–673

podążanie na miejsce kaźni – etap 3 674–698

podążanie na miejsce kaźni – etap 4 699–709

kwartet koryfeuszy 710–742

Scena 9
Tyrezjasz ostrzega Kreona

743–828 Kreon, Tyrezjasz, 
koryfeusz (bas)

rozmowa Kreona z Tyrezjaszem 743–791

zakłopotanie Kreona i zasięganie opinii 
koryfeusza (bas)

792–828

Interludium 829–924 chór

Hymn do Bachusa 829–909

interludium orkiestrowe 910–924

A
K

T
 I

II

Scena 10
Pojawienie się królowej Eurydyki

925–972 Posłaniec, Eurydyka, 
koryfeusz (bas), chór

Posłaniec oznajmia o śmierci Antygony  
i Hajmona

925–936

Krótka wypowiedź Eurydyki 937–945

Opowieść Posłańca 946–965

dialog Posłańca z koryfeuszem (bas) 966–972

Scena 11
Ostateczna tragedia Kreona

973–1012 Kreon, Posłaniec, 
koryfeusz (bas)

Kreon dźwiga ciało umarłego syna 973–995

rozpacz Kreona 995–1008

zakończenie: konkluzja, wnioski 1009–1012

Tabela sporządzona na podstawie analizy H. Halbreicha. H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit .,  
s. 457-469.
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Określenie „konstrukcja symfoniczna”, którym posługuje się Honegger,  
nie odnosi się do formy symfonicznej (stricte – symfonii), ale należy je od-
czytywać zwyczajowo: jako wielkoorkiestrowe opracowanie materiału mu-
zycznego44. Implikuje to rozbudowaną obsadę zespołu instrumentalnego. 
W  grupie instrumentów dętych drewnianych znalazły się 3 flety (w tym 
jeden – piccolo), 2 oboje, rożek angielski, 3 klarnety (w tym – klarnet ba-
sowy), 3 fagoty (z kontrafagotem) oraz saksofon altowy. Instrumenty dęte 
blaszane reprezentują 4 rogi, 3 trąbki, 3 puzony i  tuba. Interesujący jest 
zestaw perkusyjny, bowiem oprócz tradycyjnych kotłów czy bębna wielkiego 
są też użyte talerze, werbel, gong, bębenek baskijski oraz jeden osobliwy 
instrument muzyczny – piła (później zostały zamiennie uwzględnione fale 
Martenota, które dziś są stosowane o wiele częściej45) . 

Symfoniczny charakter muzyki Honeggera nie znajduje przełożenia na 
samodzielne fragmenty instrumentalne, co jest zgodne z wytycznymi kom-
pozytora. W warstwie muzycznej Antygony ich występowanie jest znikome 
i ogranicza się w zasadzie do jednego miejsca w partyturze – zakończenia 
drugiego interludium. Inne fragmenty, które można rozpatrywać jedynie 
w technicznych kategoriach czystego brzmienia instrumentalnego, to krót-
kie i  niesamodzielne struktury o  charakterze łącznikowym. Orkiestrowy 
wstęp do opery jest bardzo ograniczony, zwięzły; nie jest to klasyczna uwer-
tura, lecz integralna część pierwszej sceny, choć prezentuje motywy prze-
wodnie dramatu. Krótkie fragmenty instrumentalne stanowią zakończenie 
niektórych scen (pierwszej, trzeciej, dziewiątej); pojawiają się też na począt-
ku sceny drugiej (chóralnej) i ósmej oraz w trakcie pierwszego interludium. 

„Konstrukcją symfoniczną” Honegger nawiązuje również do koncepcji 
dramatu muzycznego Wagnera46. Widać to w sposobie tworzenia warstwy 
muzycznej z  motywów przewodnich (krótkich struktur harmonicznych 
i melodycznych), które są przekształcane w różny sposób. Jest faktem zna-
miennym, iż równolegle z dramatem toczy się swoista gra symfoniczna. Za-
chodzi też pewien dualizm: z jednej strony muzyka zależy od tekstu, z dru-
giej zaś rozwija się nie tylko w zależności od treści dramatu. W ten sposób 
operowanie leitmotivami odbywa się na znacznie szerszą skalę i nie wiąże 

44 J . Drake, „Antigone”, op . cit., s. 20.
45 Kompozytor był zafascynowany możliwościami fal Martenota, o których mówił, iż mają 

dużą „moc i szybkość emisji [dźwięku – M.M.]”, a także „mogą odtwarzać prawie wszystkie 
dźwięki istniejących instrumentów i to w skali nieograniczonej”. A. Honegger, Jestem kompo-
zytorem, op . cit ., s. 55–56. 

46 J.M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Opera i dramat, op . cit ., s. 353.
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się wyłącznie z poszczególnymi bohaterami tragedii47. Honegger odnosi się 
w swojej operze do założeń mistrza z Bayreuth, ale w sposób zbliżony do 
konstrukcji znanych z dzieł operowych Straussa – Salomé i Elektry48 .

Motywy przewodnie odgrywają rolę integrującą i porządkującą przebieg 
dzieła. Headley nazywa je swoistymi ideés fixes przenikającymi całą operę49 . 
Są powiązane z postaciami i wydarzeniami dramatycznymi, ale nie w spo-
sób ścisły – można je identyfikować tylko przez ich pierwsze ukazanie się50 . 
Jak pisze Halbreich, „pierwsze sześć motywów stanowi materiał dla całej 
warstwy orkiestrowej”51; z nich budowane są wszystkie inne tematy. Spratt 
szczegółowo analizuje tę motywiczną budowę poszczególnych scen w łącz-
ności z treścią dzieła, wyodrębniając, obok motywów przewodnich, ponad 
dwadzieścia tematów52. Według niego mają one symbolizować stany emo-
cjonalne i wydarzenia, które bezpośrednio oddziałują na stany psychiczne 
wypowiadającej się postaci. Spratt przyjął, że każde pierwsze pojawienie się 
tematu (lub motywu) sygnalizuje zdarzenia, w których biorą udział boha-
terowie lub o których się oni wypowiadają. W wielu przypadkach trudno 
dokonać jednoznacznej interpretacji nowych wariantów motywów czy też 
wariantów tematów, bowiem Honegger operuje materiałem motywicznym 
swobodnie, najczęściej znacząco skraca znany już materiał dźwiękowy, co 
utrudnia jego bezsprzeczną identyfikację (szczególnie pod względem cza-
su trwania). Z kolei mówienie o tematach w kontekście atonalności dzieła 
nazywa Halbreich podejściem niekompatybilnym. Uważa on ponadto, że 
pomimo oczywistych konotacji tematycznych charakter opery uniemożliwia 
rzeczywiste postrzeganie tych związków tekstowo-tematycznych. To moty-
wy przewodnie ulegają metamorfozom w nowe warianty muzyczne53 .

Początek opery (pierwsze 16 taktów) zarysowuje motywiczną budowę 
dzieła:

47 J . Drake, „Antigone”, op . cit ., s. 20.
48 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Opera i dramat, op . cit ., s. 353.
49 H.E. Headley, The Choral Works . . ., op . cit ., s. 133.
50 Chomińscy przypisują motywy przewodnie do konkretnych postaci utworu, co jest dość 

problematyczne. Motyw przewodni [a], nazwany jest motywem Polinika, pozostałe to motywy 
Antygony, Ismeny (w analizie Chomińskich nie zostały im przypisane konkretne struktury 
dźwiękowe) oraz Kreona [k]. Zob. J.M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Opera i dramat, 
op . cit ., s. 353.

51 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s. 456.
52 Zob . G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 95–129.
53 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s. 457.
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Przykład 1. Antygona, scena pierwsza, t. 1-17. Wszystkie przykłady nutowe pochodzą  
z: Arthur Honegger: Antigone, Tragédie musicale en 3 actes, H.65, Éditions Salabert, EAS 

19008p, Paris 1997. 
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Pierwszy motyw [a] jest najbardziej charakterystyczny i rozpoznawal-
ny, zbudowany z następujących po sobie, dysonujących interwałów: sekun-
dy małej, trytonu, septymy wielkiej, nony małej. Jest to motyw zarówno 
melodyczny, jak i harmoniczny. W przebiegu dzieła pojawia się w różnych 
wariantach – zarówno horyzontalnym, jak i horyzontalno-wertykalnym. Ze 
względu na jego charakterystyczną strukturę Tappolet nazywa go „moty-
wem Antygony”54, ale jego rola i  częstość występowania jest podobna jak 
w przypadku innych motywów. Motywy [a]-[b] oraz [c]-[d] występują zwy-
kle w parach jako komplementarne jakości dźwiękowe, co nie wyklucza ich 
ujawniania się w przebiegu dramatu jako samodzielnych struktur.

Szósty motyw [k] ma szczególne znaczenie. Wyjątkowo można go powią-
zać bezpośrednio z postacią dramatu, z Kreonem. Zdaniem Halbreicha, ma 
on symbolizować ostateczną katastrofę Kreona i jego decydującą, napędza-
jącą fabułę, rolę w przebiegu dramatu55. Podstawą szóstego motywu prze-
wodniego [k] są opadające triole szesnastkowe. Wewnętrzna konstrukcja 
tego motywu ujawnia kluczową rolę tercji małej, która jest dominującym 
interwałem opery. 

Motywy ulegają różnorodnym przekształceniom w przebiegu opery. Naj-
prostszy wariant pierwszego motywu [a] wykorzystuje skrócenie wartości 
rytmicznych, w wyniku czego staje się strukturą o charakterze figuracyjnym. 

Przykład 2. Scena pierwsza, t. 119-121.

Kolejne modyfikacje ingerują nieco bardziej w budowę melodyczną tego 
motywu – kompozytor rozdrabnia go rytmicznie, stosując triolowe repe-
tycje dźwięków wyjściowych, co sprawia, że wydłuża się jego rozwinięcie. 
Najważniejsza cecha – dysonujący charakter wertykalny – zostaje jednak 
zachowana . 

54 W . Tappolet, Arthur Honegger, op . cit ., s. 124.
55 H. Halbreich, Arthur Honegger, op . cit ., s. 458.
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Przykład 3. Scena pierwsza, t. 46-48.

W innym wariancie motyw ten został przedzielony pauzami i pojawia się 
bez charakterystycznego skoku trytonowego. Interwał ten zostaje osiągnię-
ty pośrednio, dzięki pojawieniu się motywu [k] w partii klarnetu basowego 
(3. miara t. 192). Jest to również przykład na to, w jaki sposób uzupełniają 
się motywy przewodnie.

Przykład 4. Scena trzecia, t. 191-192.
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Można wyjść z założenia, że motyw [a] stanowi punkt wyjścia dla wszel-
kich struktur, w których pierwszoplanową rolę odgrywa dysonansowa in-
terwalika połączona z  ruchem przeciwnym głosów. Obrazuje to poniższy 
przykład:

Przykład 5. Scena piąta, partia rogów, t. 448-450.

Kolejny przykład modyfikacji motywu [a] to zastosowanie ruchu raka 
wraz ze skróceniem wartości rytmicznych:

Przykład 6. Scena ósma, t. 662-663.

Drugim najbardziej czytelnym motywem jest motyw Kreona [k] . Jego 
cecha charakterystyczna, opadająca tercja mała, pojawia się w  kilku wa-
riantach. W  pierwszej scenie Antygona wypowiada słowa „Hé! Creon”, 
przyporządkowując interwał tercji tej postaci dramatu: 

Przykład 7. Scena pierwsza, partia Antygony, t. 37.

Dosyć często pojawia się on opracowany w rytmie odwrotnie punktowa-
nym, tworząc przy tym np. jakość ostinatową:
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Przykład 8. Scena trzecia, t. 182-184.

Przykład 9. Początek sceny czwartej, t. 298-300.

Zdarza się, że kompozytor rozbudowuje motyw melodycznie, konstru-
ując go z dwóch następujących po sobie tercji, wznoszącej i opadającej, po-
przedzonych sekundą małą: 

Przykład 10. Scena czwarta, t. 342-347.

Motywiczne struktury ostinatowe są bardzo ważnym elementem kształ-
towania przebiegów instrumentalnych. Dotyczą one wszystkich zakresów 
warstwy orkiestrowej: rytmu, melodyki, harmoniki. Powstają struktury 
o  charakterze passacagli56. W  poniższym przykładzie struktura zawarta 
w  dwóch pierwszych taktach jest ostinatowo powtarzana przez kolejne 
osiem taktów: 

56 J.M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Opera i dramat, op . cit ., s. 354.
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Przykład 11. Scena ósma, t. 645-647.

Praca motywiczna i tematyczna ujęta w ostinata harmoniczne o właści-
wościach dynamicznych jest cechą charakterystyczną dla całej opery – brak 
w niej występującej np. u Richarda Straussa ewolucji tematycznej. Takie 
rozwiązanie sprawia, że scena przyjmuje formę zestawianych obok siebie 
bloków harmonicznych57 . 

W konstrukcję symfoniczną zostaje wpleciona warstwa wokalna. Two-
rzy ją osiem postaci dramatu: Ismena (sopran), Antygona (mezzosopran), 
Eurydyka (kontralt), Kreon (tenor), Hajmon (baryton), Strażnik (baryton), 
Tyrezjasz (bas) oraz Posłaniec (bas). W obsadzie znajduje się również chór 
mieszany wraz z liderami, nazwanymi zgodnie z nomenklaturą tragedii sta-
rogreckiej koryfeuszami – po jednym dla każdego z czterech głosów. 

Podstawowe zadanie, jakie narzucił sobie kompozytor, opracowując 
warstwę tekstową Antygony, dotyczyło uzyskania właściwej prozodii słowa. 
Honegger pragnął stworzyć dramat muzyczny, w którym tekst byłby śpie-
wany w sposób możliwie najbardziej zrozumiały dla słuchaczy, a muzyka 
nie przesłaniała słowa i nie utrudniała jego odbioru. Kompozytor przyzna-
je, że jego celem było „przywrócenie naturalności śpiewowi francuskiemu”  

57 Ibidem, s. 355.
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i wypracowanie „prawdziwe wokalnego stylu”, który nie będzie wychodził 
od sposobów kształtowania partii instrumentalnych58. Jak mówił, „[głos] 
jest nośnikiem słowa, [...] jest wyjątkowym instrumentem, różnym od 
wszystkich innych i żaden z nich nie może go zastąpić”59 . 

Sposób opracowania muzycznego poszczególnych słów w  Antygonie 
można sprowadzić do kilku zasad. Pierwsza, technicznie najprostsza, doty-
czy sylabicznego podkładania tekstu pod melodie wokalne. Wiąże się z tym 
rezygnacja z melizmatyki, ozdobników oraz z dźwięków o długich warto-
ściach rytmicznych. Drugim sposobem jest uprzywilejowanie spółgłosek 
jako dynamicznej części składowej danego słowa. Kompozytor odnosił się 
do tej kwestii w następujący sposób:

W słowie ważna jest nie samogłoska, lecz spółgłoska, spełniająca rolę lokomotywy 
ciągnącej za sobą całe słowo [...]. W  naszych czasach i  w naszej deklamacji drama-
tycznej właśnie spółgłoski wyrzucają słowo na salę, to one sprawiają, że słowo uderza. 
Każde słowo potencjalnie zawiera w sobie linię melodyczną, paraliżuje się jego wzlot, 
i słowo rozbija się wówczas na deskach sceny60 . 

Jak zauważa Honegger, jego teoria znalazła się w „całkowitej opozycji 
do tradycyjnych zasad”, jak chociażby bel canta, w którym zasadniczą rolę 
odgrywały samogłoski, dzięki którym „można utrzymywać ton dowolnie 
długo”61 .

Kolejny pomysł dotyczy właściwości melicznych samego słowa mówione-
go, które poprzez swoją konstrukcję sylabiczną i zawartą w nim treść, niesie 
również informację o  jego muzycznym odpowiedniku, determinując jego 
opracowanie. „Moją osobistą zasadą jest poszanowanie plastyki słowa dla 
uzyskania pełnej jego siły”62 – wyznawał Honegger. „Słowo – rozwijał myśl 
dalej – nie może być podporządkowane melodii. Słowo ma melodię «samo 
w sobie»”63. Słowo i jego kontekst przekazuje pewien ładunek emocjonalny, 
toteż muzyka powinna w naturalny sposób wspomagać jego ekspresję, która 
wynika zarówno z samego znaczenia słowa, jak i z okoliczności jego wypo-
wiadania, stanów psychologicznych bohaterów, rozwoju akcji dramatycznej . 
Prozodyczne zasady kształtowania linii wokalnych oddają całe spektrum 

58 A. Honegger, Jestem kompozytorem, op . cit ., s. 96, 98.
59 G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 234.
60 A. Honegger, Jestem kompozytorem, op . cit ., s. 97.
61 Ibidem .
62 Ibidem .
63 G .K . Spratt, The Music . ., op . cit ., s. 233.
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emocji, w jakich znajdują się bohaterowie dramatu. W tym miejscu warto 
posłużyć się przykładem podanym przez samego kompozytora:

Gdy Kreon gwałtownie przerywa chórowi i krzyczy „Dość głupstw, starcy” – kon-
wencjonalna prozodia sugeruje nam następujące akcentowanie: „Assez de sottises 
vieillesse!” Spróbujcie tak zrytmizowane zdanie rzucić z gniewem: agresywny efekt na-
tychmiast słabnie. Aby dać wyraz dramatycznej sytuacji i wściekłości Kreona, użyłem 
następującej prozodii: „Assez de sottises vieillesse” opierającej się na rdzeniu słowa64 . 

Przykład 12ab. Scena trzecia, t. 225-228.

Przekładając powyższy przypadek na konkretne rozwiązania technicz-
ne, można zauważyć następujące postępowanie kompozytora:

1 . Poszczególne słowa są akcentowane na pierwszej sylabie.
2. Pierwsza sylaba zostaje umieszczona na mocnej części taktu.
3. „Wydobycie” spółgłoski z pierwszej sylaby następuje poprzez zasto-

sowanie rytmu odwrotnie punktowanego, który niejako „blokuje” 
dominację samogłoski w sylabie.

4 . Dodatkowo, mocna spółgłoska „uderza” poprzez opadające ukształto-
wanie melodii .

Ogólnym zamierzeniem Honeggera stało się poszukiwanie właściwego 
akcentu dla każdego słowa i wzmocnienie go poprzez zastosowanie odpo-
wiednich środków techniki kompozytorskiej. W  ukształtowaniu wokal-
nych partii Antygony można dostrzec rozwiązania prozodyczne związane 
z metrum muzycznym, rytmem, akcentem muzycznym oraz z organizacją 
wysokości dźwięku65. Wymienione parametry mogą występować w dowol-
nej konfiguracji – zarówno wszystkie jednocześnie, jak i tylko jeden z nich. 
W niektórych przypadkach trudno o jednoznaczne wskazanie dominującego 
rozwiązania techniczno-warsztatowego. Poniższe przykłady obrazują przy-
toczone warianty:

64 A. Honegger, Jestem kompozytorem, op . cit ., s. 97.
65 Kwestii tej poświęcony jest esej Huguette Calmel, „Antigone” et la musique du verbe, 

„Bulletin de l’Association Arthur Honegger” 1997, nr 4, s. 10-16.
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1. Mocna część taktu odpowiada akcentowanym sylabom:

Przykład 13

2. Poszczególne nuty – sylaby posiadają zaznaczone dodatkowe akcenty 
muzyczne:

Przykład 14

3. Akcent związany z organizacją wysokości dźwięku: 

Przykład 15

4. Akcent związany z ukształtowaniem rytmicznym:

Przykład 16

5. Zastosowanie wszystkich możliwych środków:

Przykład 17 

Próba podążania przez Honeggera za naturalnym rytmem i ekspresją 
mowy bywa przyrównywana do Schönbergowskiego Sprechgesang, gdzie 
treść mowy i jej wartość ekspresywna znajduje odzwierciedlenie w linii me-
lodycznej66. Oczywiście, partie wokalne u Honeggera są znacznie bardziej 

66 E . Tarasti, Myth and Music, op . cit ., s. 285.
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ograniczone interpretacyjnie przez konwencjonalny zapis muzyczny. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że Honegger pragnął znaleźć uniwersalny kod 
pozwalający zanotować naturalną intonację mowy na tradycyjny sposób 
muzyczny. Takie podporządkowanie ma też wiele wspólnego ze starogrecką 
teorią rytmizacji, gdzie tekst (słowa i sylaby), rozróżnienie na samogłoski 
i spółgłoski, determinuje opracowanie rytmiczne.

Choć z  muzycznego punktu widzenia partie wokalne poszczególnych 
postaci są recytatywami, kompozytor twierdził, że komponował „melodie 
śpiewane szybko, tak szybko, iż wiele osób uważało, iż to nie są melodie”67, 
ponieważ „nie ma powodu, by śpiewane melodie [z tekstem – M.M.] były 
wolniejsze niż tempo mowy”68. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę 
na bezpośrednie nawiązanie koncepcyjne do francuskiej tragédie lyrique . 
„Linie wokalne – pisał D.J. Grout – są zwykle prowadzone w recytatywnym 
stylu, jak w przypadku Lully’ego (uwzględniającym tempo, akcent, kontur 
i właściwości słowa), ale w sposób o wiele bardziej zróżnicowany rytmicznie 
i melodycznie”69. Honegger kształtuje melodykę swobodnie, wykorzystując 
równoprawnie 12 stopni skali. Dlatego w  przebiegu horyzontalnym dość 
często występują dysonansowe skoki interwałowe, zwłaszcza trytonowe; 
napięcia muzyczne nie są rozwiązywane przez tonalne relacje dźwiękowe, 
tylko przez odpowiednią konstrukcję linii melodycznej. 

Rozwiązania tych zależności tekstowo-muzycznych spotkały się ze 
zróżnicowaną opinią. Włoski muzykolog Guido Pannain uważał, że kompo-
zytor zbyt wielką wagę przywiązuje do poszczególnych słów i że powinien 
umuzyczniać słowa, a nie werbalizować muzykę70 . Francuski krytyk, Jean 
Marnold, uważał, iż ów system Honeggera jest trudny do pogodzenia z róż-
nymi osobliwościami języka francuskiego. Główny zarzut  dotyczy jednak 
świadomego – jego zdaniem – ograniczania inwencji melodycznej, jej zubo-
żenia71. Inny krytyk, Hans Müllner, po niemieckiej premierze w Essen rów-
nież wyrażał się nieprzychylnie o warstwie melodycznej – zarzucał Antygo-
nie brak jakości lirycznych. Jednakże, jak pisał, ten deficyt jest częściowo  

67 A. Honegger, Jestem kompozytorem, op . cit ., s. 98–99.
68 G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 233.
69 Donald J . Grout, A Short History of Opera, Columbia University Press, Boston – New 

York 1957, s. 562. Cyt. za: H.E. Headley, The Choral Works . . ., op . cit ., s. 134.
70 Guido Pannain, Arthur Honegger, [w:] idem, Modern Composers, E .P . Dutton and Co ., 

London 1933. Cyt. za: H.E. Headley, The Choral Works . . ., op . cit., s. 62.
71 Jean Marnold, Antigone, „Mercure de France” nr 720, 15 czerwca 1928, s. 703–705. Cyt.  

za: G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 134.
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rekompensowany przez duże zróżnicowanie „komórek melodycznych” 
w partiach wokalnych72 .

Amerykański muzykolog Cecil Michener Smith uważał, że Antygona jest 
jednym z niewielu dzieł, które uwzględniają właściwą prozodię mówionego 
słowa, jego poetykę, w opozycji do rozwiązań stosowanych przez kompozy-
torów, takich jak Hindemith czy Berg, u których słowo często podąża wy-
łącznie za muzycznymi czynnikami kształtowania73 . E . Tarasti stwierdza, 
że Honegger nie podporządkowuje tekstu muzyce, lecz dokonuje adaptacji 
melodii do jakości ekspresywnych języka (treści)74. Sprawia to zwięzłość 
tekstu Cocteau, która idzie w parze ze zwięzłością języka muzycznego.

Tarasti zwraca uwagę na inny jeszcze aspekt, który łączy operę  
Honeggera z tradycją francuską: jest to surrealizm. Kreowanie partii wo-
kalnych podążających za rytmem mowy uważa za analogiczne do założeń 
twórczych Bretona i Apollinaire’a, wedle których wiarygodny przekaz treści 
powinien być kształtowany zgodnie z zasadami écriture automatique (zapi-
su automatycznego), zdolnego do swobodnego wyrażania najgłębszych sta-
nów psychicznych człowieka, autentycznego biegu myśli. Takie założenia 
spełnia lament Kreona w końcowej scenie dzieła75 . 

Antygona została skonstruowana w większości na podstawach atonal-
nych, co oznacza, że brak jest w niej tradycyjnych relacji toniczno-dominan-
towych. Połączenie tragedii greckiej z atonalnością J. Drake określa mianem 
swoistego paradoksu. Z jednej strony istnieje bowiem nieuchronność losu, 
fatum, przewidywalność, z drugiej zaś – zaskakująca atonalność. Atonalność 
może też symbolizować nieporządek wywołany przez arbitralność Kreona 
oraz jego upór w kwestii prawa boskiego76. Tarasti zaś odnosi atonalność 
do ekspresjonistycznego wyrazu opery, która na dwóch poziomach – wo-
kalnym i instrumentalnym – podąża za perypetiami dramatu i przeżyciami 
głównych bohaterów (co za Tarastim można nazwać „psychoanalityczną 
interpretacją mitu”). Dodatkowo wskazuje on na podobieństwo do jednoak-
tówki Schönberga Oczekiwanie (Erwartung), gdyż Antygona, podobnie jak 

72 Hans Müllner, Honeggertage in Essen: Deutsche Uraufführung der Oper Antigone,  
„Signale” 1928, nr 6, s. 169–172. Cyt . za: G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 134.

73 Guido Pannain, Neglected Works: A Symposium, „Modern music” 23, Winter 1946, s. 5. 
Cyt. za: H.E. Headley, The Choral Works . . ., op . cit ., s. 62–63.

74 E . Tarasti, Myth and Music, op . cit ., s. 286.
75 Za muzyczny odpowiednik, a  zarazem pierwowzór écriture automatique autor uznaje 

melorecytatywny styl Oczekiwania Schönberga. Zob . E . Tarasti, Myth and Music, op . cit ., s. 285.
76 J . Drake, „Antigone”, op . cit ., s. 2, 16.
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bohaterka Oczekiwania, przeżywa rozterki duszy, które obrazuje atonalna, 
nieskrępowana żadnymi ograniczeniami muzyka77 . 

Mimo iż Antygona jest dziełem atonalnym, można dostrzec w przebie-
gach tematycznych echa skal modalnych . Szczególnie widoczny jest modus 
frygijski, który kompozytor zabarwia elementami modusu lidyjskiego (pod-
wyższenie czwartego stopnia skali). Dodatkowo często wprowadza obniżo-
ny siódmy stopień skali. W niektórych fragmentach opery kwarty lidyjskie 
są bardzo czytelne w przebiegach melodycznych:

Przykład 18. Scena szósta, partia rogów, t. 542-544.

O tonalności można mówić najczęściej w przypadku fragmentów chóral-
nych, które wprowadzają istotny element kontrastu. Innymi przykładami 
są miejsca w  operze charakteryzujące się bardziej lirycznym kształtowa-
niem melodii, jak chociażby sopranowe interludium kończące scenę piątą, 
rozpoczynające się w tonacji fis-moll. Są również części, których nie można 
określić jednoznacznie jako tonalne lub atonalne, jak orkiestrowy wstęp do 
ósmej sceny, gdzie tonalność oscyluje wokół dźwięku a: dostrzec można za-
równo fragmenty skali mollowej w różnych jej odmianach, jak i skalę frygij-
ską z podwyższonym czwartym stopniem (kwartą lidyjską)78 . To swobodne 
kształtowanie jest wyznacznikiem całej opery.

Harmonika Honeggera wywodzi się głównie z  polifonicznego trakto-
wania materiału muzycznego. Kompozytor uważał się przede wszystkim 
za polifonistę i to horyzontalne podejście znajduje odzwierciedlenie w wer-
tykalnym obrazie utworu. Podobnie jak u ekspresjonistów, zmiany w har-
monice polegają tu na usamodzielnianiu ostrych współbrzmień: sekundy 
małej, trytonu, septymy wielkiej, nony małej79 . Antygona zdominowana 
jest przez dysonanse, które często wynikają z samodzielnego prowadzenia 
głosów i nakładania na siebie struktur przesuniętych o te współbrzmienia. 
Dostrzec można tradycyjną, tercjowo-kwartową budowę akordów, które 

77 E . Tarasti, Myth and Music, s. 285–286.
78 H. Halbreich, Arthur Honegger, s. 462, 465.
79 Por. J.M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Opera i dramat, op . cit., s. 381.
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wzbogacane są właśnie o te dysonansowe współbrzmienia, brak jest nato-
miast struktur eufonicznych . 

Faktura Antygony jest niejednorodna, ale najbardziej przypomina ukła-
dy znane z kameralnych dzieł Schönberga: Oczekiwania i Szczęśliwej ręki . 
Wynika to z niewielkiego zróżnicowania większości tematów oraz ich ujęcia 
w sposób atonalny. Pojawiają się więc dłuższe frazy budowane z komórek 
motywicznych; w  tym samym czasie krótkie motywy akordowe, czy roz-
drobnione przebiegi melodyczne dopełniają całości. Te wyizolowane motywy 
i długie tematy spajają materię dźwiękową, tworząc dwie współdziałające 
płaszczyzny brzmieniowe: akordową, homofoniczną oraz linearną, polifo-
niczną. Prowadzi to do poligeniczności fakturalnej. Honegger bardzo często 
eksploatuje motywy i tematy w sposób ostinatowy, w wyniku czego powstają 
kontrastujące ze sobą bloki harmoniczne:

Przykład 19. Początek sceny ósmej, t. 628-630.

W ramach bloków harmonicznych Honegger dokonuje różnych redukcji 
fakturalnych. Wiąże się to przede wszystkim ze zmiennością składu instru-
mentalnego: od orkiestrowego tutti po unisonowy akompaniament dwóch 
instrumentów (wiolonczel i kontrabasów):
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Przykład 20. Scena trzecia, t. 191-196.

Honegger nie kameralizuje obsady, jak czyni to Schönberg, rozbijając 
orkiestrę na małe zespoły instrumentalne. U Honeggera podstawą brzmie-
niową są smyczki. Bywa, iż wiele tematów jest prowadzonych równolegle 
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w  kilku partiach instrumentów, natomiast niektóre tematy kompozytor 
powierza instrumentom solowym (skrzypcom, altówce, saksofonowi): 

Przykład 21. Scena czwarta, t. 343-347.

Można także wyróżnić płaszczyznę tła brzmieniowego oraz pierwszopla-
nowych struktur melodycznych. W poniższym przypadku dzieje się to na tle 
instrumentalnego tremola:
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Przykład 22. Scena dziesiąta, t. 957-958.

Obok tych złożonych struktur występują też bardzo proste, oparte na 
fakturze nota contra notam, regularnej rytmice i ograniczonych właściwo-
ściach melodycznych. Na pierwszy plan wysuwa się tu brzmienie, które 
tworzą wyraziście zarysowane piony akordowe. 
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Przykład 23. Scena dziesiąta, t. 925-927.

Taka uproszczona, bardziej przejrzysta faktura, przypominająca neo-
klasyczne układy znane z baletowych dzieł Strawińskiego, ma udział w in-
terludiach. Dostrzec można również dwie płaszczyzny brzmieniowe, lecz 
ukształtowanie rytmiczne jest prostsze, oparte na regularnych podziałach. 
Sprawia to, iż zacierają się granice między polifonią a homofonią. W Inter-
ludium I  faktura jest homofoniczna, melodii prowadzonej w unisonowym 
chórze akompaniują akordy orkiestry, pojawia się też samodzielny fragment 
instrumentalny .

Choć istnieją fragmenty bardziej homofoniczne – jak akompaniament 
orkiestrowy w ustępach chóralnych – to uwzględniając dwie warstwy, wo-
kalną i  instrumentalną, należy uznać, że zdecydowana większość opery 
kształtowana jest w  fakturze polifonicznej lub polifonizującej. Partie po-
szczególnych instrumentów oraz postaci dramatu pełnią równorzędne za-
dania i wywodzą się przede wszystkim z linearnego myślenia kompozytora. 
Faktura jawi się więc jako bardzo zróżnicowana, dynamiczna, zmienna, 
zależna od treści dzieła, od obsady (opozycja chór – partie solowe), toczącej 
się akcji, a elementem spajającym tę niejednorodną całość są proste motywy 
i bardziej złożone tematy.
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Przykład 24. Interludium I, t. 276-282.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że na tle całej twórczości Honeggera Antygona jest 
dziełem wyjątkowym. Wyjątkowość ta wynika z  jednoznacznie ekspresjo-
nistycznego wyrazu i  niespotykanej nigdzie indziej emancypacji ostrych 
współbrzmień dysonansowych, nieregularnych rytmów oraz atonalnego 
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traktowania materiału dźwiękowego. Jedynie poemat Horace victorieux, 
który pierwotnie miał być „baletem-pantomimą z chórem w stylu antycznej 
tragedii”, zbliża się w swej stylistyce do omawianej opery80. Jeżeli dodać do 
tego konsekwentnie stosowany, autorski i oryginalny pomysł opracowywa-
nia słów libretta, podążania za naturalnym rytmem mowy, dzieło to jawi 
się jako bardzo oryginalny przykład ujęcia dramatu muzycznego w przy-
jęte z góry założenia. W pewnym sensie kompozytor, tworząc swoją jedyną 
operę, zaprzeczył własnym poglądom dotyczącym tworzenia muzyki wedle 
ściśle określonych prawideł. Według J. Drake’a, w przypadku Antygony to 
„teoria znalazła się przed praktyką”81. Trudno nie zgodzić się z tą opinią. 
W 1931 roku, cztery lata po premierze Antygony, Honegger wypowiadał się 
pesymistycznie:

Niestety opera, z racji swojego zacięcia dramatycznego, z powodu „historii do opo-
wiedzenia”, jest bardzo często wąską ramą, w której muzyk znajduje więcej ograniczeń 
i przykrych obowiązków niż możliwości rozwoju wyobraźni [...]. Opera jest skończona. 
Jej przestarzałych form nie akceptuje się i nie da się zaakceptować. Dramat muzyczny 
Wagnera jest tak bardzo powiązany ze swoim przeznaczeniem, że zaprzecza sam sobie. 
Trzeba zdefiniować i wykorzystać nowoczesne środki liryczne w takich formach, które 
są dostosowane do współczesnego świata i które wyrażą charakter nowego człowieka 
i jego otoczenia. Czy tych nowych środków dostarczy kompozytorowi kino z jego „cią-
giem obrazów”? Czy znajdą tam swój nowy wyraz kolory, światło i muzyka?82 . 

Taki pogląd sprawia, że można uznać Antygonę za dzieło „skończone”, 
czyli skomponowane wedle ścisłych zamierzeń, wypełniające w całości ramy 
dzieła operowego, którego określoną wizję miał Honegger. Z  tego wynika 
też – w oczach kompozytora – brak dalszych perspektyw dla rozwoju ga-
tunku opery, który wymusza na twórcy wiele ograniczeń, schematów, kon-
wencji. Gdy więc powstała Antygona, która nie spełniła pokładanej w niej 
nadziei i nie odniosła spektakularnego sukcesu, kompozytor zrezygnował 
z dalszych prób operowych83 . 

80 Być może dlatego, że motywacja w obydwu dziełach jest podobna: ukazanie brutalności 
antycznego świata. Po śmierci scenografa, Guy Pierre’a Fauconneta, Honegger zrezygnował 
z partii chóralnych. Zob. Z. Kościów, Artur Honegger, op . cit ., s. 24. 

81 J . Drake, „Antigone”, op . cit ., s. 23.
82 A. Honegger, Pour prendre congé, „Plans” 1931, nr 7. Cyt . za: J . Drake, „Antigone”,  

op . cit ., s. 23.
83 Powstała w  1935 roku opera L’Aiglon to efekt współpracy dwóch kompozytorów,  

Honeggera i Iberta, utwór pisany na zamówienie, a w związku z tym – uwzględniający pewien 
kompromis kompozytorski . 
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W przekonaniu Honeggera istniały trzy cechy, które definitywnie prze-
kreślały możliwość odniesienia sukcesu przez niektóre współczesne dzieła 
operowe. Były nimi: powolność akcji, wyolbrzymianie roli chórów i samo-
dzielnych fragmentów orkiestrowych oraz trudność w zrozumieniu tekstu84 . 
Antygona przeciwstawiała się tym niepożądanym tendencjom – libretto 
Cocteau było ku temu najcelniejszą podstawą. Przewaga szybkich temp, 
ciągły udział partii wokalnych, chóry ograniczone do kilku wejść, w  spe-
cjalny sposób opracowany tekst, okazały się jednak niewystarczające, by 
opera ta wybiła się z gąszczu ówczesnych dzieł dramatycznych. Wydaje się, 
że przyczyną jej niepowodzenia było rozdwojenie stylistyczne i wynikający 
z tego eklektyzm dzieła. Opera popadła w estetyczną przestrzeń, która nie 
pozwalała na jej jednoznaczne przyporządkowanie. Znalazła się pomiędzy 
neoklasycyzmem a awangardą, wobec czego nie zaspokajała żadnego z kie-
runków w sposób wystarczający. O ile podawany jako jeden z przykładów 
najbardziej awangardowych dzieł Honeggera Pacific 231, stał się przez swój 
tytuł dziełem wyjątkowym czy też nawet unikatowym (choć, jak mówił sam 
kompozytor, jest to przede wszystkim „wielki chorał z wariacjami, poora-
ny kontrapunktem w stylu J.S. Bacha”85), to Antygona była jedynie grec-
ką tragedią ubraną w nowoczesną formę dźwiękową. „Brak adekwatności 
dźwięku i obrazu”, na który zwracała uwagę krytyka, z pewnością miał też 
swoje źródło w oczekiwaniach na pewnego rodzaju skrajności stylistyczne: 
opera mogła być zatem albo bardzo archaizująca, albo całkowicie zrywająca 
z wszelkimi znanymi środkami muzycznego wyrazu. Honegger z pewnością 
nie czuł się awangardzistą, kompozytorem, który odrzuca zastany porządek. 
Biorąc pod uwagę jego postawę, tylko jeden aspekt opery możemy uznać za 
awangardowy – jest nim konstrukcja solowych partii wokalnych „w opozycji 
do tradycyjnych rozwiązań”. 

W wielu aspektach dzieła potwierdza się, iż kompozytor przede wszyst-
kim tworzy nowoczesne jakości brzmieniowe w kontekście znanych rozwią-
zań warsztatowych; modyfikuje na swój sposób to, co wydaje mu się godne 
uwagi, to, co odniosło sukces artystyczny, co zrewolucjonizowało operę. 
Honegger skonstruował Antygonę, nawiązując wprost do dokonań Wagne-
ra kontynuowanych w myśli kompozytorskiej Richarda Straussa – moty-
wy funkcjonują w niej w podobny sposób. Jednakże kompozytor znacznie 
ogranicza je ilościowo, co jest też związane z czasowym wymiarem opery, 
zwięzłością tekstu i języka muzycznego. 

84 G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 233. 
85 A. Honegger, Jestem kompozytorem, op . cit ., s. 102.
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Z drugiej strony, materiał muzyczny jest zupełnie inny, przynosi więcej 
dźwiękowej swobody, nie stroni od struktur atonalnych i bitonalnych. No-
woczesny, ale nie „nowy”, jest zatem wertykalny wymiar dzieła, obejmujący 
harmonikę, a w szerszym rozumieniu – całą fakturę. Jednakże motywacja 
Honeggera jest neoklasyczna: uzmysławia to jego polifonia związana z line-
arnym kształtowaniem melodii, współdziałaniem krótkich motywów z dłuż-
szymi tematami, jednoczesne prowadzenie kilku płaszczyzn dźwiękowych. 
Faktura opery jest bliska kameralnym operom Schönberga, dość częste są 
redukcje instrumentalne, fakturalne rozproszenie, kontrasty . Mimo to kom-
pozytor – symfonik, tradycjonalista – nadal konsekwentnie traktuje grupę 
instrumentów smyczkowych jako podstawę wszystkich struktur dźwięko-
wych. Obok ekspresjonistycznego podążania za słowem, dysonansowego, 
a  zarazem symfonicznego brzmienia, pojawiają się elementy całkowicie 
odmienne, wybitnie kontrastujące, stanowiące przeciwwagę dla rozgrywa-
jącego się w  szybkim tempie dramatu – są to fragmenty chóralne: scena 
druga, dwa interludia oraz kwartet koryfeuszy z zakończenia ósmej sceny. 
Tutaj faktura staje się bardziej zwarta, przejrzysta, a nawet homofoniczna 
(zwłaszcza w drugiej scenie). Czytelne stają się odwołania do dokonań Stra-
wińskiego: przywołują one rytmy Święta wiosny, wykorzystują „brutalne”, 
wyraźne akcenty, gęstą akordykę, ale już nie tak dysonansowe brzmienie 
jak w większości opery. Partie chóru i orkiestry prowadzone są polifonicznie 
w imitacjach swobodnych oraz dopuszczają fragmenty o układzie melodia 
– akompaniament akordowy. Stanowi to przeciwwagę dla reszty materiału 
muzycznego. Zatem w Antygonie Honegger pogodził wszystkie możliwe in-
spiracje, tworząc dzieło pełne sprzeczności, a  jednak spójne koncepcyjnie, 
ideowo. Stąd wynika jej mozaikowa, a nawet „komórkowa” budowa, w której 
swoiste bloki harmoniczne, związane z ostinatowym traktowaniem równo-
ległych płaszczyzn brzmieniowych (linearnych i wertykalnych), w zasadzie 
– na co zwracają uwagę Chomińscy – antycypują rozwiązania stosowane 
na szeroką skalę przez O. Messiaena86 . Antygona była – z jednej strony – za 
mało neoklasyczna, z drugiej – za mało awangardowa. Po dziełach Straussa, 
Schönberga czy Weberna, Honegger właściwie zaproponował hybrydę sty-
listyczną, podporządkowaną wizji wynikającej z analizy znanych mu oper, 
ich zalet i niedostatków. Zatem jego opera nie niosła tak pożądanej w owym 
czasie muzycznej rewolucji, a jedynie dźwiękową ewolucję.

Bodaj najcelniejsze stwierdzenie o Antygonie pochodzi od samego kom-
pozytora: 

86 J.M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Opera i dramat, op . cit ., s. 355.
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[Antygona] wyraża moje ambicje i dążenia w zakresie muzyki dramatycznej. Bez 
próżności i fałszywej skromności uważam, że Antygona wniosła swą cegiełkę do teatru 
muzycznego. Zresztą ta cegiełka upadła na dno studni i tam już pozostała...87 .

Opera połączyła w sobie tak wiele aspektów, że wypełniła lukę pomię-
dzy całkiem odrębnymi stylistykami, neoklasycyzmem, modernistycznym 
ujęciem tragédie lyrique a  niemieckim ekspresjonistycznym dramatem 
muzycznym. Wymyka się ona jednoznacznym porządkowaniom, stając się 
jakością samą w sobie, wysoce oryginalną, a jednocześnie mocno osadzoną 
w kontekście swojej niezwykle różnorodnej epoki. Leo Mélitz, dyrygujący 
niemiecką premierą Antygony, bardzo trafnie umiejscowił dramat Honeg-
gera, pisząc: „Antygona nie jest operą przeznaczoną dla szerokiej publicz-
ności. Jest jedną z tych, która wyprzedza swoje czasy, chociaż łączy w sobie 
wszystkie właściwości swoich czasów. Oto odwieczny paradoks”88 . 

Summary

Antigone by Arthur Honegger and Jean Cocteau

Antigone, tragédie en musique by Arthur Honegger with libretto by Jean 
Cocteau is an exceptional work in the composer’s oeuvre. The originality 
of the opera results from combining neoclassical technical solutions, uni-
formly expressionistic expression, unparallelled emancipation of acute dis-
sonant chords, irregular rhythms and atonal treatment of sound material . 
Honegger pays particular attention to the setting of the text of the drama, 
in the spirit of “restoring naturalness to French singing”. 

Translated by Zofia Weaver

87 A. Honegger, Jestem kompozytorem, op . cit ., s. 100.
88 Leo Mélitz, L’„Antigone” d’Arthur Honegger, „La Revue Musicale”, octobre 1927.  

Cyt . za: G .K . Spratt, The Music . . ., op . cit ., s. 142.
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Semantyka struktur dźwiękowych w operze  
L’amour de loin Kaiji Saariaho*

Kaija Saariaho jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych z uporem twier-
dziła, że nigdy nie skomponuje opery. Uznana na całym świecie fińska ar-
tystka uważała ten gatunek za anachroniczny i wyczerpany. Jednakże, pod 
wpływem czasu i licznych doświadczeń, diametralnie zmieniła swoje poglą-
dy, co zaowocowało powstaniem trzech, jak dotąd, oper1. Pierwsza z nich, 
L’amour de loin zaprezentowana na Festiwalu Salzburskim w 2000 roku, 
spotkała się z niezwykle szeroką recepcją na całym świecie, a kompozytor-
ka uhonorowana została prestiżową nagrodą Grawemeyera. W dziele tym 
widoczne jest zespolenie stylu indywidualnego Kaiji Saariaho z wielością 
muzycznych i  pozamuzycznych inspiracji, a  jego autorka, nie rezygnując 
z  technik składających się na poetykę nowoczesnego języka muzycznego, 
stworzyła przekaz komunikatywny dla szerokiego grona odbiorców. 

Już samo wykorzystanie historii Jaufré Rudela jako głównego wątku fa-
bularnego opery niesie ze sobą nieuniknione odniesienia do epoki średnio-
wiecza – twórczości trubadurów i czasów krucjat. W tok tradycyjnie ujętego 
libretta operowego wplecione zostały fragmenty poezji Rudela – wiersza 
Lanquand li jorn, jednego z sześciu zachowanych liryków jego autorstwa 
oraz jednego z  czterech, które funkcjonują z  opracowaniem muzycznym. 
Historia oparta na vida trubadura została zaadaptowana tak, by w centrum 
uwagi znajdowały się dwie postacie – Rudela oraz jego dalekiej ukochanej, 
Clémence. Tajemniczy, bezimienny i przypadkowo napotkany Pielgrzym 

* Niniejszy artykuł oparty jest na III rozdziale pracy magisterskiej pt. Opera „L’amour 
de loin” Kaiji Saariaho . Analiza i interpretacja dzieła, napisanej w Zakładzie Teorii i Estetyki 
Muzyki Instytutu Muzykologii UW w roku 2012 pod kierunkiem dr hab. Iwony Lindstedt. Za 
podstawę do analizy służyła autorce partytura opery wydana przez Chester Music (2002).

1 Druga opera Kaiji Saariaho – Adriana Mater – powstała w 2005 roku, a trzecia, o tytule 
Emilie, w roku 2008.
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staje się ich posłańcem i powiernikiem. W operze pojawiają się również dwa 
chóry reprezentujące zbiorowości – chór kompanów Rudela i chór mieszka-
nek Trypolisu – towarzyszek Clémence. Tak ograniczona dyspozycja postaci 
powoduje przeniesienie akcji w sferę symboli i metafor, co sprawia, że dzieło 
daje się interpretować na wielu poziomach. 

Symbolika w warstwie libretta współistnieje z bogatą semantyką struk-
tur dźwiękowych. Można wyróżnić kilka zasadniczych sposobów transmisji 
znaczeń w analizowanej operze, które przekazywane są za pośrednictwem 
samej muzyki. Są to: retoryka muzyczna, ilustracyjność, motywy przewod-
nie, stylizacje (archaizacja, orientalizacja). Większość z wymienionych wyżej 
mediów wpływa także na odpowiednią charakterystykę postaci, z których 
każda ma własną identyfikację muzyczną. Zastosowane przez kompozy-
torkę zabiegi muzycznego nadawania znaczeń świadczą także o głębokim 
intertekstualnym związku dzieła L’amour de loin z historią i tradycją opery 
oraz dramatu muzycznego .  

W  niniejszym artykule zamierzam prześledzić strategie, za pomocą 
których kompozytorka nadaje znaczenia i  pozamuzyczne sensy konkret-
nym ukształtowaniom dźwiękowym. Poszukiwanie momentów znaczących  
rozpocznę od wyznaczenia pewnych kryteriów. Pierwszym etapem będzie 
rozważenie kwestii figur, które poprzez swoje odpowiednie uformowanie na-
wiązują do utrwalonego w przeszłości „słownika” retorycznego. Podstawą 
merytoryczną dla tego rodzaju dociekań będzie praca Tomasza Jasińskiego 
Polska barokowa retoryka muzyczna2, w  której autor w  sposób klarowny 
ukazuje najważniejsze elementy retoryki muzycznej. 

Retoryka 

Pod względem historycznym bogactwo retoryki muzycznej było domeną 
epoki baroku, jednakże reminiscencje myślenia kategoriami figur o określo-
nych konotacjach pozamuzycznych dostrzegalne są również we współczes- 
nej twórczości kompozytorskiej. Jako przykład można podać choćby twór-
czość Krzysztofa Pendereckiego i wszechstronne posługiwanie się językiem 
figur retorycznych w Pasji według Świętego Łukasza. W operze L’amour 
de loin, również można zidentyfikować motywy, które poprzez specyfikę  

2 Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu  
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
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zarówno swej budowy, jak i kontekstu, w którym są stosowane, nabierają 
cech semantycznych właśnie o podłożu retoryczno-muzycznym. 

Tomasz Jasiński za elementarne figury normujące barokową twór-
czość muzyczną uznaje anabasis, catabasis, climax, epizeuxis, exclamatio,  
antitheton oraz różnorakie mutationes. Autor stwierdza, iż „w decydującym 
stopniu współtworzyły one najbardziej powszechną i  czytelną muzyczną 
konwencję muzycznego uwydatniania słowa”3. Oczywiście, gama figur re-
torycznych nie zawężała się do wyżej wymienionych – te bowiem stanowiły 
zaledwie pewien trzon uniwersalnego języka. W zależności od charakteru 
kompozycji zasób figur ulegał zmianom, pojawiały się dodatkowe moty-
wy wiążące się z  atmosferą smutku i  cierpienia jak patopoia, suspiratio,  
aposiopesis itd. Niektóre z wymienionych figur znalazły swoje zastosowanie 
w operze L’amour de loin, choć – oczywiście – w odpowiedniej postaci dla 
języka muzycznego kompozytorki. W niniejszej sekcji artykułu zamierzam 
przedstawić odpowiednie przykłady dźwiękowych ukształtowań o charak-
terze retorycznym, zgodnym z  utrwaloną w  historii muzyki konwencją. 
Moim celem jest także rozważenie, w  jakim kontekście zostały one użyte 
i, co najważniejsze, na jaką treść pozamuzyczną mają w danym momencie 
wskazywać.

Catabasis

Figura ta oznacza „zstępowanie”. Polega na pochodzie dźwięków w  dół, 
najczęściej po kolejnych stopniach skali. Łączy się ze „sferą afektów smut-
nych, mówiących m.in. o cierpieniu, męce, płaczu, lamentowaniu, śmierci”4 . 
W analizowanej operze figura ta odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ po-
jawia się kilkakrotnie w tym samym kształcie melodycznym. Występuje we 
fragmencie IV aktu (3 obraz) w momencie, gdy Jaufré doświadcza sztormu 
morskiego podczas podróży do Trypolisu. W V akcie, 2 obrazie, figura ta to-
warzyszy śmierci trubadura. Ów motyw można dostrzec także w końcowym 
odcinku introdukcji opery, muzycznej soczewce całego dzieła – umieszczenie 
go w tym miejscu, także świadczy o istotnej roli tej figury w kontekście ma-
kroformy. W toku całego dzieła, a zwłaszcza we wspomnianym już V akcie, 
pojawiają się również skrócone formy catabasis .

3 Ibidem, s. 58.
4 Ibidem, s. 67.
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Przykład 1. Kształt figury catabasis w introdukcji, partia fortepianu, t. 76-815 .

Pochód dźwięków w figurze catabasis z V aktu, realizowany jest w war-
tościach ćwierćnutowych i w innej artykulacji. 

Przykład 2 . Catabasis – partia fortepianu, V akt, t. 465-469.

Ponieważ pochód ten pojawia się, z  drobnymi przekształceniami, 
w różnych momentach opery: w introdukcji, w IV akcie i – wielokrotnie –  
w V akcie, można uznać go także za jeden z motywów przewodnich dzie-
ła. Descendentalny kierunek wywołuje skojarzenia funeralne, związane ze 
zstępowaniem do grobu, a zatem już we wcześniejszych fragmentach opery 
użycie tej figury jest złowrogą przepowiednią, zwiastunem klęski bohate-
ra . Catabasis pełni w ten sposób funkcję nie tylko semantyczną, lecz także 
integrującą materiał muzyczny. Interpretacja symboliczna figury catabasis 
może wskazywać na wagę toposu śmierci w kontekście całego dzieła. Ponie-
waż śmierć trubadura jest centralnym punktem akcji opery, figura ta nabie-
ra szczególnego znaczenia, a także zapewnia łączność materiału warstwy 
muzycznej z elementami fabuły. 

Anabasis

Jest to antyteza figury catabasis, zarówno pod względem jej muzycznej re-
alizacji – opiera się na wznoszącym pochodzie dźwięków – jak i przekazu 

5 Partytura: Chester Music, 2002.
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znaczeniowego. Stosowanie motywów ascendentalnych wiąże się z  mową 
o „niebie, Bogu, wzniosłości, znakomitości itp.”6. W operze L’amour de loin 
zwraca uwagę fragment, w którym Jaufré poznaje imię swojej ukochanej – 
Clémence. Muzycznie ukazane zostało to w następujący sposób: powtarzane 
przez trubadura imię księżniczki przeplatane jest wznoszącymi motywami, 
które zgodnie z tradycją retoryczną można uznać za anabasis . Interpretacja 
owego przykładu prowadzi do wniosku, iż w ten właśnie sposób ukazana 
została wzniosłość uczucia Rudela, a także jego uwielbienie dla księżniczki 
Clémence, zwłaszcza iż trubadur źródeł swojej miłości upatruje w wymiarze 
metafizycznym (słowa „jak nieba są łaskawe”). O celowości zastosowania 
tu przekazu retorycznego przez kompozytorkę świadczy fakt, iż motyw 
zostaje wielokrotnie powtórzony, co również wzmaga jego wyrazistość. Na 
poniższym przykładzie znajduje się krótki odcinek omawianego fragmentu, 
widoczne są charakterystyczne figury ascendentalne w  partii fortepianu 
naprzemiennie ze śpiewem słowa „Clémence”:

Przykład 3. Powtarzane figury anabasis w partii fortepianu, II akt, t. 367-342.

Aposiopesis

Figura ta oznacza umilknięcie. Jest to „pauza generalna stosowana dla 
symbolicznego wyrażenia śmierci, końca, milczenia, wieczności, ciszy etc.”7 . 
W L’amour de loin ten zabieg retoryczny został wykorzystany już na sa-
mym początku pierwszego aktu, właśnie w celu ukazania ciszy, ale i pustki 
oraz – w sposób symboliczny – samotności głównego bohatera. Rudel śpiewa 
pieśń, w której zwraca się do słowika. Nie uzyskuje jednak spodziewanej 
odpowiedzi, gdyż jego słowa napotykają na pustkę. W tym właśnie momen-
cie kompozytorka zastosowała pauzę generalną, co poprzez przerwanie 
muzycznego kontinuum wprowadziło element zaskoczenia.

6 Ibidem, s . 66 .
7 Ibidem, s. 281.
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Najważniejszym wykorzystaniem w operze figury aposiopesis jest zasto-
sowanie jej we fragmencie następującym po śmierci Rudela (V akt). W tym 
miejscu jej wprowadzenie zostało dodatkowo przygotowane przez pochody 
descendentalne (catabasis), a także śpiew chóru na słowie „silence” prze-
dzielany krótszymi pauzami. W partyturze, w takcie 636 pojawia się znak 
pauzy generalnej. Zastosowanie jej w tym kontekście dramaturgicznym po-
siada niewątpliwie znaczenie retoryczne – zamilknięcie spowodowane jest 
odejściem bohatera.

Suspiratio 

W  dosłownym znaczeniu figura ta przedstawia westchnienie. Polega na 
nasyceniu „przebiegu muzycznego krótkimi pauzami w celu oddania wes-
tchnienia, płaczu itp.”8. W operze można wskazać kilka przykładów takich 
ukształtowań retorycznych. Ich występowanie ma związek z wydarzeniami 
V aktu, a zatem z rozbudowaną sceną śmierci Rudela. Figura pojawia się 
w różnych postaciach, zarówno w warstwie instrumentalnej, jak i wokalnej. 
Motywy są nie tylko oddzielane od siebie krótkimi pauzami, oznaczającymi 
raptowny oddech, lecz także wielokrotnie się powtarzają. 

Poniżej przedstawiam dwa przykłady suspiratio w operze L’amour de 
loin. Oba zaczerpnięte zostały z V aktu, a ich zastosowanie ma na celu uka-
zanie cierpienia bohaterów . 

Przykład 4. Suspiratio w partii chóru, w głosie Sopranów, t. 443-446.

Hypotyposis

Nazwa ta odnosi się do wszelakich figur stanowiących „możliwie wierne 
odwzorowanie treści słów w strukturze muzycznej pod względem audytyw-
nym i wizualnym”9. Za tego rodzaju figurę można również uznać muzyczne 

8 Ibidem, s. 322.
9 Ibidem, s. 299.
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przedstawienie słabnięcia uderzeń serca Rudela w scenie jego śmierci. Zja-
wisko to zostało zobrazowane w partiach dwóch instrumentów: solowych 
skrzypiec, gdzie miarowe uderzenia ósemkowe realizowane są w coraz wol-
niej i słabiej, zgodnie ze wskazówką – morendo, oraz wibrafonu, naśladują-
cego rytm serca w sposób jednoznaczny.

Przykład 5. „Zamieranie” w partii solowych skrzypiec, V akt, t. 458-463.

Przykład 6. Figura rytmiczna naśladująca bicie serca, partia wibrafonu, V akt, t. 456-461.

Podsumowując rozważania poświęcone retoryce muzycznej, warto za-
uważyć, iż większość z przedstawionych tu przykładów pochodzi z obrazu 
ukazującego śmierć trubadura. Wniosek ten świadczy o bogactwie środków 
muzycznych zastosowanych w tym obrazie oraz o jego nadrzędnej roli w ca-
łym dziele, zarówno pod względem ładunku znaczeniowego, jak i nasycenia 
dramaturgii. Stosowanie przez kompozytorkę znanych z muzycznej historii 
figur retorycznych oznacza, iż nawiązuje ona w ten sposób łączność między 
swoją operą a dawną tradycją. Jest to kolejny dowód na to, iż w dziele tym 
mieszają się i współdziałają ze sobą różne artystyczne konwencje. 

Media quasi-programowe

Zgodnie z teorią muzyki programowej, sformułowaną przez Ryszarda Da-
niela Golianka, powinno się do niej zaliczać wyłącznie „utwory instrumen-
talne niezwiązane z tekstem słownym ani z akcją dramatyczną”10 . Jednak, 
pewne tezy wskazane przez autora, odnoszące się do interpretacji muzyki 
związanej z  programem pozamuzycznym, mogą być niezwykle przydatne 

10 Ryszard Daniel Golianek, Analiza i  interpretacja muzyki programowej XIX wieku,  
[w:] Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka (red.), Interpretacja muzyki, Związek 
Kompozytorów Polskich, Instytut Sztuki PAN, Akademia Muzyczna im . F . Chopina, Warszawa 
1998, s. 79.
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do wytłumaczenia semantyczności wielu zjawisk muzycznych w  operze  
L’amour de loin. Golianek za główne media programowości uznaje: 

 – motywy przewodnie,
 – instrumenty w formie atrybutów programowych,
 – cytaty muzyczne,
 – stylizacje11 .

Wszystkie wymienione cechy w mniejszym lub większym stopniu można 
odnieść do interpretacji badanego w tej pracy dzieła. Teorię mediów progra-
mowych zaadaptuję zatem jako teorię mediów znaczeniowych w warstwie 
muzycznej opery Saariaho z uwagi na ten sam sposób reprezentowania po-
zamuzycznych treści. Podkreślę jednak, że nie jest to próba dowiedzenia, iż 
opera należy do kategorii dzieł programowych, lecz jedynie wykorzystanie 
istniejącej koncepcji metodologicznej dla ukierunkowania procesu inter-
pretacji. Typologię tę uzupełnię na potrzeby niniejszego artykułu rozwa-
żaniami poświęconymi muzycznej ilustracyjności, rozumianej jako przejaw 
malarstwa dźwiękowego, z uwagi na istotną wagę tego rodzaju zabiegów 
w analizowanej operze.

Motywy przewodnie

Choć motywy przewodnie w L’amour de loin nie stanowią tak rozbudowa-
nej sieci semantycznej jak na przykład w dziełach Wagnera, to również stają 
się ważnym środkiem spajającym muzykę, śpiew i dramat, a także jednoczą-
cym materiał muzyczny całości. Ich znaczenia wiążą się z symbolami naj-
ważniejszymi dla całej opery. Ponadto powracanie materiału motywicznego 
w toku trwania dzieła sprawia, iż dane struktury utrwalają się w świadomo-
ści słuchacza i skłaniają do interpretacji, innymi słowy – przypominają to, 
co już się wydarzyło, oraz przedstawiają bieżącą akcję.

Niezwykle ważnym motywem w  kontekście fabuły dzieła jest motyw 
śmierci, będący realizacją opisanej już wcześniej figury catabasis. Występuje 
on w operze wielokrotnie, najpierw w introdukcji, a następnie w najbardziej 
dramatycznych momentach dzieła. Jego struktura została już przedstawio-
na w części artykułu poświęconej retoryce. 

Inny przykład leitmotivu stanowi motyw Pielgrzyma . Jest to rozbudo-
wana struktura stanowiąca układ krótszych, descendentalnie układają-

11 Ibidem, s . 81 .
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cych się figur w instrumentach dętych drewnianych, kolejno się do siebie 
przyłączających. Struktura ta pojawia się wielokrotnie w  kontekście wy-
stępowania postaci Pielgrzyma, zawsze rozpoczyna ją flet piccolo realizu-
jący charakterystyczny motyw rytmiczno-melodyczny z sekstolą szesnast-
kową, zakończony półtonowym glissandem w  dół. Cały układ złożonego  
leitmotivu zawiera w  sobie bogatą symbolikę: krótkie motywy niejako 
wędrują pomiędzy kolejnymi głosami, co charakteryzuje naturę bohatera. 
Figura ta może być tu rozumiana dwojako: albo wskazuje na nieznane po-
chodzenie przybysza, albo świadczy także o jego tęsknotach i dążeniach. 

Przykład 7. Motyw Pielgrzyma w postaci zasadniczej, I akt, t. 320-329.

Przykład 8. Przekształcenia motywu Pielgrzyma, I akt, t. 381-385.

Motyw Pielgrzyma  ma naturę dynamiczną i  ulega przetworzeniom 
w toku trwania dzieła. To, że poszczególne elementy owej struktury ulegają 
modyfikacjom, może ilustrować wewnętrzne przeżycia bohatera. Świadczy 
to również o tym, iż postać ta jest w ciągłym ruchu, w podróży i nigdzie nie 
zatrzymuje się na stałe. 
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Przykład 9. Przekształcenia motywu Pielgrzyma, II akt, t. 62-65.

Chociaż leitmotiv Pielgrzyma ulega pewnym modyfikacjom w  toku 
trwania opery, jego struktura jest na tyle charakterystyczna, że staje się 
on dźwiękową wizytówką bohatera. Można stwierdzić, iż emocje tej postaci 
kompozytorka ukazuje w sposób bardzo subtelny, jedynie poprzez niewielkie 
zmiany formy motywu, pozostawia więc szerokie pole do interpretacji bo-
hatera. Ponieważ historia Pielgrzyma nie jest w tekście libretta domknięta, 
w związku z tą niedookreślonością pojawiają się kolejne pytania. Czy postać 
ta jest alegorią Losu i Przeznaczenia? Czy może Pielgrzym jest równopraw-
nym bohaterem opery, tak jak Clémence i Rudel, a „łącząc” ze sobą tę parę, 
w rzeczywistości sam poszukuje miłości? Nawet po uważnym wysłuchaniu 
całego dzieła pytania te pozostają bez definitywnej odpowiedzi.

Instrumenty – atrybuty 

W operze L’amour de loin wykorzystanie instrumentu w celu nie tyle mu-
zycznym, co właśnie semantycznym, ma miejsce w I akcie, gdy pieśni Ru-
dela towarzyszy charakterystyczny, harfowy akompaniament, ewokujący 
w  sposób brzmieniowy obraz trubadura i  jego lutni. Wynika to nie tylko 
z samej instrumentacji, lecz również z odpowiedniego ukształtowania partii 
akompaniamentu. W  didaskaliach dodatkowo znajduje się informacja, że 
bohater może posiadać na scenie instrument – wiolę lub lutnię arabską – 
i imitować na nim grę podczas wykonywania swojej partii. Złączenie postaci 
z rekwizytem wpływa na jej interpretację – Rudel od razu daje się poznać 
jako artysta i twórca, którego muzyka, niczym sztuka Orfeusza, ma wpływ 
na otaczający go świat. Choć lutnia nie jest instrumentem uwzględnionym 
w orkiestracji, manierę typową dla średniowiecznej liryki wokalnej kompo-
zytorka naśladuje poprzez zastosowanie pojedynczych akordów w partiach 
harf w połączeniu z odpowiednią melodyką barytonu.

Użycie instrumentów, takich jak harfa, krotale, wibrafon i  marim-
ba nadaje brzmieniu subtelność i  sprawia wrażenie szczególnej słodyczy, 
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związanej z  miłością i  postacią Clémence. Pewne prawidłowości instru-
mentacyjne towarzyszące partii sopranu zauważa także fińska badaczka, 
Liisamaija Hautsalo, której zdaniem opracowanie to wykorzystuje często 
wysoko brzmiące instrumenty, takie, jak dzwonki, trójkąt, flet piccolo, har-
fa, skrzypce12. Taka instrumentacja wynika również z chęci tworzenia przez 
kompozytorkę szczególnego kolorytu orientalnego.

Do instrumentów, które wzbudzają skojarzenia pozamuzyczne  
w L’amour de loin należy również tamburyn. Jego rola polega na wybijaniu 
rytmów tanecznych i tworzeniu muzycznej atmosfery epoki średniowiecza. 
Z uwagi na to, iż zastosowanie tamburynu łączy się tu z zabiegiem styliza-
cji, bardziej szczegółowy opis sposobu jego wykorzystania zostanie podany 
w dalszej części rozważań.

Odwołując się do bogatej tradycji nadawania znaczeń pozamuzycznych 
poprzez użycie w  szczególnych momentach dźwięków tam-tamu, kompo-
zytorka wykorzystuje jego konotacje funeralne bądź apokaliptyczne. Ma to 
miejsce w V akcie, po śmierci Rudela. Tam-tam wykonuje pojedyncze ude-
rzenia, które w tym kontekście niewątpliwie podkreślają zdarzenia fabular-
ne. W ten sposób po raz kolejny Saariaho korzysta z zastanych muzycznych 
konwencji i podejmuje dialog z przeszłością.

Cytat muzyczny 

W kilku fragmentach kompozytorka cytuje słowa oryginalnej pieśni Jaufré 
Rudela – Lanquand li jorn . Nie znajdziemy jednak przykładu cytowania me-
lodii tej pieśni, gdyż za każdym razem Saariaho stylizuje melodię solisty tak, 
aby odpowiadała charakterowi pieśni trubadura. W L’amour de loin pojawia 
się jednak cytat „wewnętrzny”, a zatem czerpiący z materiału już istniejące-
go w dziele. Po raz pierwszy w operze mamy do czynienia z cytowaniem przez 
Pielgrzyma wypowiedzi Rudela opisującej cechy dalekiej i wyidealizowanej 
ukochanej. Przybysz przytacza słowa trubadura, aby potwierdzić istnienie 
owej kobiety. Różnice pomiędzy fragmentami dotyczą jedynie drobnych de-
tali – jednej zmiany interwału na słowie „noblesse”, dodania dźwięku na 
słowie „pieuse” i jednorazowego przeniesienia oktawowego.

12 Liisamaija Hautsalo, Whispers from the past: musical topics in Saariaho’s operas, 
[w:] Tim Howell, Jon Hargreaves, Michael Rofe (red.), Kaija Saariaho: Visions, Narratives  
Dialogues, Ashgate, Burlington, VT 2011, s. 114.
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Stylizacje 

Z  czterech wymienionych mediów znaczeniowości struktur muzycznych 
stylizacje występują w L’amour de loin najczęściej. Zabiegi te, mające na 
celu „nadanie narracji muzycznej cech innego stylu, odrębnego od zasadni-
czego stylu wypowiedzi kompozytora”13, wskazują na semantyczność struk-
tur muzycznych, zwłaszcza dzięki ukazaniu perspektywy intertekstualnej, 
w której poszczególne znaczenia tekstu wzbogacane są przez całą muzyczną 
historię. Jak pisze Ryszard D. Golianek, „elementy stylizacji służą suge-
stywnemu przedstawieniu scenerii zdarzeń i przenoszą słuchacza w okreś- 
lone miejsce geograficzne bądź szczególny czas historyczny”14 . Zabiegi styli-
zacyjne polegają zatem na naśladowaniu pewnych wzorców, odmiennych od 
stylu samego autora dzieła. Owe wzorce mogą być różnej proweniencji. To, 
w jaki sposób twórca za nimi podąża i na ile wiernie je odtwarza, zależy od 
jego indywidualnej wizji i postawy estetycznej. 

W L’amour de loin można dostrzec następujące typy stylizacji:
 – archaizacja,
 – stylizacja muzyki tanecznej,
 – stylizacja muzyki religijnej,
 – stylizacja muzyki orientalnej .

Pierwszym z  wymienionych tutaj rodzajów stylizacji jest archaizacja, 
a zatem czerpanie wzorców muzycznych z idiomów dawnych epok. W ana-
lizowanej operze punktem odniesienia zabiegów stylizacyjnych jest muzyka 
średniowiecza, a zwłaszcza twórczość świecka tej epoki. Środki muzyczne, 
którymi posługuje się kompozytorka, mają nadać dziełu szczególny kolo-
ryt, choć trzeba mieć na uwadze, iż nie mamy tu do czynienia z pastiszem. 
Głównymi cechami archaizacji w L’amour de loin są odniesienia modalne 
i charakterystyczna ornamentyka partii wokalnych, współbrzmienia para-
lelnych kwart i kwint oraz fragmenty oparte na burdonowym akompania-
mencie smyczków. Ponadto miejscowe wykorzystanie języka okcytańskiego 
jest dodatkowym elementem tworzącym odpowiedni nastrój nawiązujący 
do przeszłości. Charakterystycznym zabiegiem jest również zastosowanie 
akordowego akompaniamentu w partii harf – naśladującego grę na lutni, 
a  innym instrumentem wzbudzającym skojarzenia z muzyką trubadurów 
jest tamburyn, podkreślający akcenty rytmiczne charakterystyczne dla 
dawnych tańców. Kompozytorka stosuje zatem liczne aluzje do stylu muzyki  

13 R .D . Golianek, Analiza i interpretacja, op . cit ., s. 83.
14 Ibidem .
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średniowiecza, wykorzystuje pewne jego elementy i  wplata je w  tkankę 
struktur dźwiękowych właściwych dla jej stylu indywidualnego. Zabiegi 
archaizacji mają miejsce głównie w związku z postacią trubadura – Jaufré 
Rudela, co służy także muzycznej identyfikacji tej postaci. 

Przykład 10. Akompaniament harf towarzyszący partii Rudela, I akt, t. 100-106.

Przykład 11. Stylizacja w partii Rudela, I akt, t. 100-106.

Inną odmianą stylizacji w L’amour de loin jest rytmiczne nawiązanie 
do idiomów muzyki tanecznej. W  pierwszym obrazie opery znajduje się 
fragment wykorzystujący metrorytmikę taranteli. Instrumentem, któ-
ry dodatkowo podkreśla rytm tego tańca w  metrum 6/8, jest tamburyn, 
a jego zastosowanie budzi skojarzenia z repertuarem średniowiecznej mu-
zyki świeckiej. Ciekawej interpretacji zastosowania przez kompozytorkę 
stylizacji taranteli dokonała wspomniana już fińska badaczka Liisamaija 
Hautsalo, a jej wnioski oparte są na spostrzeżeniach dotyczących kontekstu 
dramaturgicznego dla użycia tego tańca. Hautsalo charakteryzuje tarante-
lę jako taniec przynależący do niższej klasy społecznej, który, jej zdaniem 
odzwierciedla status grupy dworzan Rudela, w przeciwieństwie do samego 
trubadura, którego muzyka utrzymana jest w innej muzycznej konwencji15 . 

W związku z tym, że idiom taneczny pojawia się w dziele po raz kolej-
ny w III akcie we fragmencie wykonywanym przez chór kobiet Trypolisu, 
można wysnuć wniosek, iż ta stylizacja ma na celu oddawanie różnic spo-
łecznych pomiędzy wysoko urodzonymi bohaterami – Rudelem i Clémence

15 L. Hautsalo, Whispers from the past, op . cit., s. 115.
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Przykład 12. Akompaniament w stylu taranteli w grupie smyczków, I akt, t. 173- 178.

a tłumem, który komentuje ich działania. W drugim obrazie III aktu rytm 
taneczny podawany jest właśnie w partii chóru, którego członkowie mają 
za zadanie wyklaskiwać dłońmi odpowiedni schemat rytmiczny. W anali-
zowanej operze kategoria taneczności służy przedstawianiu i  muzycznej 
charakterystyce niższej warstwy społecznej.

Trzecim z  wymienionych typów stylizacji w  omawianym dziele jest 
nawiązywanie do charakteru muzyki religijnej. Zabieg tego rodzaju ma 
miejsce w operze we fragmencie V aktu, w partii chóru. Wskazany odcinek 
przypomina chorał protestancki pod względem stylu oraz zastosowania 
czterogłosowej faktury. Warto znów przytoczyć spostrzeżenia Hautsalo, któ-
rej zdaniem, kompozytorka nawiązała tu do tradycji chorału luterańskiego, 
gdzie śpiew w fakturze akordowej utrzymany w metrum alla breve, uwydat-
nia często poważny czy nawet żałobny charakter tekstu16 . Nie dziwi zatem 
kontekst zastosowania tego typu stylizacji, gdyż fragment ten następuje po 
śmierci Rudela. Clémence śpiewa swoją modlitwę, po czym jej słowa zosta-
ją powtórzone przez chór w  opracowaniu czterogłosowym, stylizowanym 
właśnie w kierunku muzyki religijnej. Poprzez wprowadzenie nawiązań do 
chorału tworzy się szczególna atmosfera kontemplacji i  refleksji. Do dal-
szego zastanowienia skłania jednakże sam tekst tego fragmentu, którego 
interpretacja może być dwojakiego rodzaju – albo osamotniona księżniczka 
zwraca się w swym nieszczęściu do Boga, albo śpiewa hymn do utraconej 
miłości, którą w ten sposób sakralizuje. 

Stylizacja na muzykę orientalną o  proweniencji arabskiej występuje 
w  analizowanym dziele w  celu tworzenia tzw. kolorytu lokalnego17 – na 

16 Ibidem, s. 119.
17 Określenie stosowane także przez Ryszarda Daniela Golianka. Koloryt lokalny polega 

na wprowadzaniu np. muzyki ludowej określonej społeczności w celu wywołania odpowiednich  
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Bliskim Wschodzie ulokowana została bowiem większa część akcji dzieła. 
Orientalizacja jest zabiegiem stylistycznym o  długiej historii, zwłaszcza 
w  muzyce operowej18. Jak zauważył Derek B. Scott w  pracy Orientalism 
and musical style, „muzyka o wpływach orientalnych nie jest ubogą imita-
cją innych praktyk kulturowych: jej celem nie jest naśladowanie, lecz repre-
zentowanie”19. Z tej wypowiedzi wynika, iż stosowanie idiomu orientalnego 
w muzyce zachodu ma na celu wywołanie pewnych skojarzeń przedstawie-
niowych. Autor ten zauważa także, że kompozytorzy czerpią raczej z wcześ- 
niejszych stylizacji orientalnych, niż odwołują się do wschodnich tradycji 
in crudo: „Orient jest wówczas w  mniejszym stopniu jakimś miejscem, 
a  bardziej toposem, zespołem odniesień”20. Z  najważniejszych środków 
należących do tego rodzaju stylizacji wymienić można skale całotonową 
i  frygijską, sekundy i  kwarty zwiększone, arabeski i  ornamenty melodii, 
rozwijanie melizmatów zwłaszcza na sylabie „ah”, glissanda, ostinata, nie-
regularne podziały rytmiczne, szczególną instrumentację: harfy, tamburyn, 
triangiel. Kompozytorzy często traktują ten idiom w sposób indywidualny, 
wykorzystując pewne jego elementy. W  muzyce L’amour de loin wpływy 
orientalne najwyraźniej odczuwane są w sferze ornamentyki (melizmaty), 
zwrotów skalowych – z  zastosowaniem sekund zwiększonych i  trytonów, 
długo repetowanych figuracji w partiach harf, a także charakterystycznego 
brzmienia instrumentów orientalnego pochodzenia – bębna obręczowego 
oraz bębna o-daiko. Dodatkowo koloryt lokalny podkreślony zostaje w par-
tii chóru, który realizuje wokalizę na samogłosce „a”. 

Wprowadzenie przez kompozytorkę stylizacji orientalnych w  związku 
z  muzyczną identyfikacją miejsca życia Clémence podkreśla również dy-
stans kulturowy dzielący kochanków. Nie należy jednak przypisywać tym 
zabiegom li tylko roli semantycznej, z pominięciem waloru czysto estetycz-
nego, gdyż właśnie złączenie współczesnego języka muzycznego Saariaho 
z  wymienionymi wpływami orientalnymi daje niezwykle ciekawy efekt 
brzmieniowy . 

Jak wynika z  powyższych rozważań, każdemu z  rodzajów stylizacji 
w  dziele L’amour de loin przypisane są innego rodzaju znaczenia poza-

skojarzeń związanych z danym miejscem. Zob. R.D. Golianek, Analiza i interpretacja, op . cit ., 
s. 83.

18 Na polskim gruncie należy wskazać przykład Króla Rogera Karola Szymanowskiego, 
gdzie orientalizacja odgrywa szczególną rolę brzmieniową. 

19 Derek B . Scott, Orientalism and Musical Style, „The Musical Quaterly” 1998, t. 82,  
nr 2, s. 326.

20 Ibidem, s. 327.
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muzyczne. Wszystkie one jednak mają na celu muzyczne uwypuklenie 
elementów akcji dramatycznej, gdyż żaden z nich nie wymyka się interpre-
tacji odnoszącej się do fabuły. Subtelne zabiegi stylistyczne nałożone są tu 
na tkankę współcześnie brzmiącej orkiestry i  warstwy elektronicznej, co 
tworzy szczególną aurę brzmieniową, łączącą wpływy orientu i okcydentu. 
Kompozytorka dokonuje zawsze stylizacji, nie tworząc kopii danego stylu. 
Nie mamy zatem przypadków pastiszu, lecz jedynie aluzje, które z  jednej 
strony sugerują łączność dzieła ze spuścizną muzycznej historii, a z drugiej 
– pogłębiają jego walory znaczeniowe. Zabiegi stylizacyjne nie przysłaniają 
nowoczesności i współczesności języka muzycznego Saariaho. Pirkko Mo-
isala w biografii kompozytorki komentuje to w sposób następujący: 

Nawet jeśli muzyka czasem sugeruje odległe krainy i zamierzchłe czasy, całościowe 
wrażenie związane jest z muzyką bardzo współczesną, która dotyka słuchacza tak moc-
no, iż rozpoznaje on w niej emocjonalne poruszenia i wewnętrzne przeżycia tak, jakby 
były jego własnymi21 . 

W jednym z wywiadów Kaija Saariaho wyznała: „Nie wierzę, że jakie-
kolwiek z moich dzieł mogłoby wyrazić dokładnie to, co chciałabym przez 
nie wyrazić. Być może jest to przyczyna, dla której wciąż piszę nową mu-
zykę”22. Ten wewnętrzny imperatyw „wyrażania” doprowadził również do 
powstania opery L’amour de Loin, dwugodzinnego dzieła pełnego niezwy-
kłych brzmień i głębokiej symboliki. Subtelnych gestów, za którymi kryją 
się silne emocje. Opera ta bez wątpienia wpisuje się w kierunek, jaki obrała 
fińska artystka już we wcześniejszych dziełach, pragnąc tworzyć sztukę 
pełną emocji i ekspresji, lecz nie rezygnując przy tym z muzycznego kunsz-
tu i wysokiego poziomu artystycznego. Możliwe stało się to również dzięki 
zastosowaniu różnych sposobów komunikowania znaczeń pozamuzycznych 
poprzez dźwiękową materię, które zidentyfikować i  rozszyfrować można, 
opierając się na tradycji muzycznej – retorycznej i programowej. Kompozy-
torka, która dotkliwie odczuła w swoim życiu brzemię dystansu i tęsknoty, 
stworzyła zatem dzieło subiektywne i zarazem uniwersalne. Opowiedziana 
muzyką historia Jaufré Rudela staje się metaforą człowieka współczesnego, 
tęskniącego za własnym miejscem, miłością i pięknem. 

21 Pirkko Moisala, Kaija Saariaho, University of Illinois Press, Urbana 2000, s. 98.
22 Zob. wywiad kompozytorki z Tomem Service, [w:] T. Howell, J. Hargreaves, M. Rofe 

(red .), Kaija Saariaho, op . cit ., s . 14 .
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Summary

The semantics of sound structures in the opera  
L’amour de loin by Kaija Saariaho

The opera L’amour de loin by the Finnish composer Kaija Saariaho  
combines in a  unique manner the old and the new. The multiplicity of  
references which go beyond the music and reach out to the past allows her 
to create colourful musical narration which depicts the story of the trouba-
dour Jaufré Rudel. The composer uses a number of ways of semanticising 
sound structures, such as musical rhetoric, leading motifs or stylisation . 
We thus encounter numerous rhetorical figures familiar from the Baroque 
era but transplanted into the composer’s contemporary musical language, 
such as anabasis, catabasis or aposiopesis . Musical instruments take on the  
attributes of the characters involved in the action (e.g. imitating the sound 
of a lute ascribed to the character of Rudel, using sweet-sounding instru-
ments for the character of Clémence). Transformations of the leading motifs  
reflect the protagonists’ fate and the world of their inner experiences  
(e.g. Pilgrim’s motif). Finally, multiple use of illustrative and stylising  
devices emphasise the oriental aura as well as anchoring the action in 
a particular historical moment by imitating medieval music. To sum up, 
in the opera L’amour de loin all the methods of imbuing sound structures 
with extra-musical meanings integrate the music with the dramatic action 
and serve to tell a story which is close to the composer’s heart; on many 
occasions she emphasised that she identifies with all the three protagonists 
in her opera . 

Translated by Zofia Weaver
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Muzyka w filmie Artysta Michela Hazanaviciusa*

Artysta (The Artist, 2011) to film zdecydowanie wyróżniający się na tle 
współczesnych produkcji kinowych. Rzadko kiedy reżyserzy decydują się 
na odejście od obowiązujących tendencji i sięgnięcie do tradycji, która daw-
no odeszła w zapomnienie. Nawet jeżeli podejmują takie próby, niezbyt czę-
sto kończą się one sukcesem, a z pewnością nie na taką skalę, jak stało się to 
w przypadku czarno-białego eksperymentu francuskiego reżysera Michela  
Hazanaviciusa z planszami tekstowymi zamiast dialogów. Film zrealizowa-
ny w stylu hollywoodzkich melodramatów z przełomu lat 20. i 30. XX wieku 
bawi, wzrusza i uwodzi współczesną publiczność, choć opowiedziana w nim 
historia  złożona jest ze  znanych stereotypów fabularnych: oto w  wyniku 
wprowadzenia filmów dźwiękowych załamuje się kariera hollywoodzkiego 
gwiazdora kina niemego, George’a Valentina (Jean Dujardin). Bohater nie 
wierzy, że nowy wynalazek się przyjmie, i odmawia udziału w produkcjach 
dźwiękowych. Szybko traci pozycję w branży, podczas gdy inni, „przema-
wiający” aktorzy – w tym obiekt jego westchnień, śliczna młoda statystka 
(Bérénice Bejo) – wznoszą się na szczyty sławy. Tym, co w Artyście zachwyca 
najbardziej, są reżyserskie sztuczki Hazanaviciusa, który opowiedział swoją 
historię nowoczesnym językiem, w sposób atrakcyjny i dowcipny, a zarazem 
zgodny z duchem minionych czasów. Jego dzieło zdobyło największą liczbę 
nagród w historii kinematografii francuskiej, w tym pięć Oscarów, trzy Zło-
te Globy, siedem nagród BAFTA (British Academy of Film and Television 
Arts) oraz sześć Cezarów.

Można powiedzieć, że film francuskiego twórcy jest jednak dziełem nie-
konsekwentnym, gdyż pozbawionym ważnego elementu kina przedwojen-

* Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej Muzyka w filmie „Artysta” Michela 
Hazanaviciusa, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomiry Żerańskiej-Kominek w In-
stytucie Muzykologii UW w 2013 roku.



Agnieszka Cieślak206

nego, a mianowicie wykonywanego na żywo akompaniamentu muzycznego. 
W zamian za to obraz został opatrzony muzyką zarejestrowaną w profesjo-
nalnych warunkach, idealnie zsynchronizowaną z  warstwą wizualną. Jej 
autorem jest Ludovic Bource, francuski kompozytor, który swoją przygodę 
z filmem rozpoczął dzięki Hazanaviciusowi, pracując przy kilku jego wcześ- 
niejszych projektach1 . Na potrzeby Artysty stworzył kompozycje zarówno 
nawiązujące do tradycji kina niemego, jak i wzorowane na stylistyce party-
tur filmowych z wczesnych lat kina dźwiękowego. Oryginalne kompozycje 
Bource’a ze swobodą przeplatają się na ścieżce dźwiękowej z utworami za-
czerpniętymi od innych twórców, nie tylko z lat 20. i 30., ale także z okresu 
późniejszego. Na wzór akompaniamentu wykonywanego na żywo podczas 
projekcji filmów niemych, kompozytor stworzył orkiestrową ścieżkę dźwię-
kową, która towarzyszy obrazowi niemal przez cały czas jego trwania. Moż-
na oszacować, iż wypełnia ona ponad 82% czasu trwania filmu (ok. 1 godz. 
22 min.), a więc stanowi jeden z priorytetowych elementów dzieła.

Stworzenie kompozycji muzycznych na potrzeby Artysty wymagało wie-
lu przygotowań. Kompozytor przez kilka miesięcy intensywnie studiował 
partytury filmowe z lat 1910-1950, między innymi takich twórców, jak Hugo 
Friedhofer, Charles Chaplin, Max Steiner, Franz Waxman, Erich Wolfgang 
Korngold, Alfred Newman, Miklós Rózsa czy Bernard Herrmann2. Sięgnął 
także do muzyki symfonicznej kompozytorów XIX-wiecznych, którzy bezpo-
średnio inspirowali wspomnianych wyżej twórców. Jako samouk w zakresie 
kompozycji musiał dogłębnie przestudiować techniki instrumentacji i  za-
sady komponowania na wielkie zespoły orkiestrowe. Czerpał także wzor-
ce z muzyki popularnej pierwszej połowy XX wieku, odnosząc się przede 
wszystkim do modnego wówczas idiomu jazzowego (okres po zakończeniu 
I wojny światowej do początku lat 30. określano mianem „epoki jazzu”3) . 
Na ścieżce dźwiękowej do Artysty można odnaleźć echa utworów Duke’a 
Ellingtona, Cole’a Portera, Fletchera Hendersona, Benny’ego Goodmana 
czy George’a Gershwina. Kompozytor dysponował dużą swobodą twórczą, 
gdyż nie ograniczały go dialogi ani efekty dźwiękowe. Jego muzyka, choć 
oryginalna, jest jednak przede wszystkim stylizacją.

1 Zob. Jon O’Brien, Ludovic Bource Biography, [w:] AllMusic; http://www .allmusic .com/
artist/ludovic-bource-mn0001881024 [dostęp: 11 czerwca 2013].

2 Gilbert Salachas (red .), Interview with Ludovic Bource, [w:] Festival de Cannes Press 
Kit: The Artist; http://www.festival-cannes.com/assets/Image/Direct/041859.PDF [dostęp:  
11 czerwca 2013].

3 Zob. Łukasz A. Plesnar, Hollywood: epoka jazzu, [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowiń-
ska, Rafał Syska (red.), Historia kina . Tom 1 . Kino nieme, Universitas, Kraków 2009, s. 617-
684 .
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Reżyser wymagał, aby w kompozycjach odzwierciedlone było każde uczu-
cie, wszystkie wahania nastroju, konflikty, kłótnie, każda zmiana pomiędzy 
kolejnymi ujęciami – muzyka musiała rygorystycznie podążać za scenariu-
szem, w pewnych miejscach usuwając się na drugi plan, w innych akompaniu-
jąc obrazowi. Zgodnie z tym zamysłem twórca podzielił film na kilka bloków 
narracyjnych, dla każdego z nich wskazując pożądany nastrój oraz definiując 
stosunki pomiędzy muzyką a obrazem4. Zaznaczył jednocześnie momenty, 
w których muzyka powinna być daleka od komentowania wydarzeń na ekra-
nie, aby nie wydała się widzom zbyt męcząca. Przejścia z  jednego utworu 
do drugiego często zbiegają się ze zmianą scen. Niekiedy wątek muzyczny 
antycypuje wprowadzenie nowej sekwencji ujęć, dzięki czemu w warstwie 
muzycznej zachowana jest ciągłość. Następujące po sobie kompozycje zwykle 
spaja wspólna tonacja, metrum, charakterystyczny rytm bądź orkiestracja. 
Z Bourcem – pomysłodawcą głównych myśli tematycznych – współpracowa-
ła spora grupa orkiestratorów, którzy nadali ostateczny kształt brzmieniowy 
jego ideom. Sam twórca w jednym z wywiadów powiedział, że praca nad mu-
zyką przebiegała w niebywale szybkim tempie – rozpoczął on komponowanie 
na etapie wczesnego montażu materiału filmowego, a po miesiącu wstępna 
wersja dzieła była już gotowa5 .

Punktem wyjścia do analizy ścieżki dźwiękowej Artysty jest album z mu-
zyką wydany w 2011 roku6, tuż po premierze filmu. Składają się na niego  
dwadzieścia cztery kompozycje, przy czym dwadzieścia jest autorstwa 
Bource’a, natomiast pozostałe cztery zapożyczone są od innych twórców: 
Alberta Ginastery, Fuda Livingstona, Duke’a Ellingtona, Johnny’ego  
Burke’a i Artura Johnstona. Wszystkie razem stanowią spójną pod wzglę-
dem stylistycznym ilustrację muzyczną. Na płycie pojawiają się one w ko-
lejności, w której występują w filmie. Tytuły utworów odnoszą się do imion 
głównych bohaterów (np. Pretty Peppy) oraz scen, którym towarzyszą, 
niekiedy sugerując nastrój (np. The Sound of Tears), innym razem wyzna-
czając czas akcji (np. 1929, 1931). W wydaniu ścieżki dźwiękowej filmu nie 
uwzględniono krótszych fragmentów muzycznych, które opierają się na ma-
teriale motywicznym głównych utworów. Na płycie brakuje również utworu 

4 Gilbert Salachas (red .), Interview with Michel Hazanavicius, [w:] Festival de Cannes 
Press Kit: The Artist; http://www.festival-cannes.com/assets/Image/Direct/041859.PDF [dostęp: 
11 czerwca 2013].

5 Benoit Basirico, Interview a propos de THE ARTIST; http://www .cinezik .org/composi-
teurs/index.php?compo=bource-ent20110519 [dostęp: 11 czerwca 2013].

6 The Artist: Original Motion Picture Soundtrack (The Artist Making of Exclusive  
Recording Sessions Features), 1 CD + 1 DVD, Sony Classical Records, 10 października 2011.
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Bernarda Herrmanna Scene d’amour z filmu Zawrót głowy (Vertigo, 1958)
Alfreda Hitchcocka, który używany był na etapie wczesnego montażu ma-
teriału zdjęciowego jako tzw. temp track7. Zgodnie z decyzją reżysera został 
on ostatecznie wykorzystany w filmie, jednak zamiast niego na płycie poja-
wia się utrzymany w podobnej stylistyce utwór Bource’a zatytułowany My 
Suicide (Dedicated to 03 .29 .1967), który dedykowany jest reżyserowi (data 
w tytule jest datą urodzenia Hazanaviciusa8) .

Ilustracja 1. Okładka wydania płytowego soundtracku z filmu Artysta z muzyką Ludovica 
Bource’a. © Sony Music Entertainment.

7 Temp track (temporary track) to istniejący utwór muzyczny wykorzystywany tymcza-
sowo na ścieżce dźwiękowej filmu, wskazujący na pożądany przez reżysera styl i  charakter 
emocjonalny muzyki, a jednocześnie wspomagający proces wczesnego montażu materiału zdję-
ciowego . Zob. Ronald H. Sadoff, The Role of the Music Editor and the „Temp Track” as Blue- 
print for the Score, Source Music, and Scource Music of Films, „Popular Music” 2006, nr 25, 
s. 165-183. 

8 Por . Michel Hazanavicius Biography, [w:] Internet Movie Database; http://www .imdb .
com/name/nm0371890/bio?ref_=nm_ov_bio_sm [dostęp: 11 czerwca 2013].
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Zawartość albumu

THE ARTIST (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK)
Kompozytor  Ludovic Bource
Orkiestracje  Ludovic Bource, Jay-Alan Miller, Jean Gobinet, Michel-Ange Merino, 

Vincent Artaud, Didier Goret, Vladimir Nikolov, Pierrick Poirier, 
Frédéric Dunis i Albert Guinovart

Wykonanie  The Brussels Philharmonic – the Orchestra of Flanders
Skład ork. 13 Vn. I, 12 Vn. II, 10 Vl., 8 Vc., 4 Cb., 3 Fl., Fl. picc., 2 Ob., 4 Cl., 

2 Fg., Cfg., 4 Cor., 3 Tr., 4 Tbn., 1 Tb., Timp., G.c., T.mil., Trng., Pt., 
Cmp., Cmp. tb., Gg., Vbr., Xlf., Mrf., Pf., Cel., Ar.

Dyrygent Ernst Van Tiel
Rok wyd . 2011
Wydawca Sony Classical Records

LISTA 
UTWORÓW TYTUŁ CZAS KOMPOZYTOR

1 The Artist Ouverture (01:02) Ludovic Bource
2 1927 A Russian Affair (03:36) Ludovic Bource
3 George Valentin (05:36) Ludovic Bource
4 Pretty Peppy (02:33) Ludovic Bource
5 At the Kinograph Studios (01:38) Ludovic Bource
6 Fantaisie d`Amour (03:09) Ludovic Bource
7 Waltz for Peppy (03:22) Ludovic Bource
8 Estancia op . 8 (03:41) Alberto Ginastera
9 Imagination (02:56) Fud Livingston

10 Silent Rumble (01:16) Ludovic Bource
11 1929 (01:33) Ludovic Bource
12 In the Stairs (03:15) Ludovic Bource
13 Jubilee Stomp (02:35) Duke Ellington
14 Comme une Rosée de Larmes (03:24) Ludovic Bource
15 The Sound of Tears (04:48) Ludovic Bource
16 Pennies from Heaven (02:14) Johnny Burke

Artur Johnston
17 1931 (04:47) Ludovic Bource
18 Jungle Bar (02:07) Ludovic Bource
19 L`Ombre des Flammes (05:58) Ludovic Bource
20 Happy Ending . . . (05:44) Ludovic Bource
21 Charming Blackmail (02:13) Ludovic Bource
22 Ghost from the Past (02:00) Ludovic Bource
23 My Suicide 

(Dedicated to 03 .29 .1967)
(06:25) Ludovic Bource

24 Peppy and George (02:06) Ludovic Bource
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Muzyka Artysty z perspektywy konwencji złotej ery Hollywood

Muzyka do Artysty łączy w sobie różne style – począwszy od romantycznej 
harmonii i instrumentacji, poprzez szereg konwencjonalnych zwrotów mu-
zycznych z okresu złotej ery Hollywood, na idiomie jazzowym skończywszy. 
Na ścieżce dźwiękowej znajdziemy obok siebie utwory odmalowujące za po-
mocą różnych środków i technik rozmaite sytuacje dramatyczne, zarówno 
radosne i pełne optymizmu, jak i  tragiczne. Bource konstruuje pomiędzy 
nimi sieć powiązań, która sprawia, że cała ścieżka dźwiękowa brzmi spójnie 
pod kątem stylistycznym. Kompozytor nawiązuje także bezpośrednio do 
konkretnych dzieł z  lat 30., 40. i 50., oddając hołd największym twórcom 
okresu złotej ery. Przedstawiony poniżej przegląd utworów i ich cech styli-
stycznych wskazuje najważniejsze konteksty analityczne, w których należy 
rozpatrywać ścieżkę dźwiękową Artysty, by zrozumieć sposób, w jaki twórcy 
bawią się klasycznymi konwencjami filmowymi.

Już od pierwszych dźwięków partytury Bource wprowadza słuchaczy 
w muzyczny świat kinematografii złotej ery Hollywood. Całość rozpoczy-
na ponadminutowa uwertura towarzysząca napisom początkowym, które 
pojawiają się na  rozjaśnionych smugą światła czarnych planszach, przy-
wodzących na myśl wczesne produkcje Walta Disneya. Zgodnie z regułami 
kompozycji tego okresu The Artist Ouverture otwiera uroczysta fanfara9 . 
Całość można podzielić na dwie kontrastujące części. Pierwszą, utrzymaną 
w tonacji mollowej, rozpoczyna tremolo wiolonczel i altówek, które stanowi 
punkt wyjścia do wznoszącego się i opadającego po dźwiękach skali pocho-
du instrumentów smyczkowych i fagotów w niskim rejestrze. Dźwięki tuby 
oraz tryl instrumentów dętych drewnianych z  towarzyszeniem ksylofonu 
stanowią łącznik do drugiej części utworu, która utrzymana jest w tonacji 
durowej. Opiera się na wyrazistym temacie instrumentów smyczkowych 
o  nieco melancholijnym, romantycznym charakterze. Podczas gdy część 
pierwsza buduje napięcie w dynamice piano, w części drugiej zostaje ono 
rozładowane, a całość w dynamice forte kończy uroczysty akord tutti. Po-
dobną strukturę ma wiele uwertur filmowych Maxa Steinera, między in-
nymi do Mrocznego zwycięstwa (Dark Victory, 1939) w reżyserii Edmunda 
Gouldinga czy Mojej reputacji (My Reputation, 1946) Curtisa Bernhardta. 
Charakter uwertury do Artysty, oscylującej pomiędzy tonacją mollową a du-
rową, można odnieść do historii głównego bohatera, który przeżywa wzloty 

9 Zob . Claudia Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film Music, Indiana University 
Press, Bloomington 1987, s. 70-98.
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i upadki, jednak ostatecznie wygrywa, nie zdradzając najważniejszych dla 
niego wartości, których nośnikiem było kino nieme. 

W kompozycji 1927 A Russian Affair Bource ilustruje sekwencję ujęć 
z „filmu w filmie”, który otwiera Artystę. Oglądamy go w La Reina Theatre,  
który w rzeczywistości jest jednym z pierwszych luksusowych pałaców ki-
nowych wybudowanych w USA – chodzi o  Million Dollar Theater w  Los 
Angeles, którego otwarcie miało miejsce w 1918 roku10. Głównym bohate-
rem produkcji jest George Valentin, który wcielił się w rolę agenta będącego 
w posiadaniu tajnych informacji. Jest on więziony oraz torturowany przez 
rosyjskich szpiegów. O  tym, że obserwujemy premierę dzieła filmowego, 
dowiadujemy się dopiero w  momencie, gdy w  kadrze pojawia się kinowy 
ekran, a pod nim orkiestra oraz publiczność. Możemy zatem wnioskować, 
że mamy tutaj do czynienia z muzyką o charakterze diegetycznym, słyszaną 
przez bohaterów świata przedstawionego11. Akcja rozgrywa się w 1927 roku, 
a więc wydawałoby się, że muzyka powinna nawiązywać do obowiązujących 
ówcześnie tendencji stylistycznych. Poza wyraźnie ilustracyjnym charak-
terem, skłania się ona jednak ku późniejszym konwencjom muzycznym, 
ukształtowanym na gruncie takich gatunków, jak horror, film przygodowy 
oraz film noir .

Użycie krótkich, alarmujących motywów trąbek nie jest tutaj przypad-
kowe, gdyż odnosi się wprost do partytury Franza Waxmana do horroru 
Narzeczona Frankenstina (The Bride of Frankenstein, 1935)12 w reżyserii 
Jamesa Whale’a. W obydwu dziełach odgłosy trąbek zwiastują niebezpie-
czeństwo: w  Narzeczonej Frankensteina związane są z  postacią potwora, 
którego starają się schwytać mieszkańcy okolicznych wiosek; w Artyście od-
noszą się zaś do okrucieństwa rosyjskich oprawców. Wysunięcie na pierwszy 
plan instrumentów dętych blaszanych oraz stosowanie mickey-mousingu13 
jest także znamienne dla muzyki do filmów przygodowych Ericha Wolfganga  
Korngolda. Różne wzorce rytmiczne i  melodyczne podążają za ruchem 
widocznym na ekranie, nadając akcji dynamizm. Ponadto w  kompozycji 
Bource’a wznoszące się i opadające w szybkim tempie orkiestrowe pasaże  

10 Por . The Artist Filming Locations, [w:] Internet Movie Database; http://www .imdb .com/
title/tt1655442/locations [dostęp: 11 czerwca 2013].

11 Zob . C . Gorbman, Unheard Melodies . . ., op . cit., s. 22-25.
12 The Bride of Frankenstein: 1993 Recording of 1935 Film Score, 1 CD, Silva America,  

21 września 1993.
13 Termin mickey-mousing (catching the action) odnosi się do ścisłej synchronizacji mu-

zyki i obrazu poprzez stosowanie efektów ilustrujących ruch na ekranie. Zob. Mervyn Cooke,  
A History of Film Music, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 86.
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stanowią bezpośrednią imitację brzmień, jakie zastosował Bernard  
Herrmann w  utworze Prelude z  filmu noir Nicholasa Raya i  Idy Lupino 
Niebezpieczne terytorium (On Dangerous Ground, 1952)14 . Przedstawia 
on historię tajemniczego morderstwa młodej kobiety w górskim kurorcie. 
Krzykliwe, niepokojące dźwięki trąbek, rogów i puzonów towarzyszące po-
ścigowi detektywa za mordercą odnajdziemy w utworach Hunt Scherzo oraz 
Death Hunt z  tej samej partytury. Podobnie jak Herrmann, kompozytor 
muzyki do Artysty wykorzystał dysonansowe, drażniące motywy orkiestro-
we w niskich rejestrach, budując frazy na zasadzie pytania i odpowiedzi.

Niekwestionowanym źródłem inspiracji był dla Bource’a film Od kie-
dy Cię nie ma (Since You Went Away, 1944) Johna Cromwella z oscarową 
muzyką Maxa Steinera15. Opowiada on o  losach matki i  dwóch dorasta-
jących córek, których ojciec zaciągnął się do wojska, by walczyć podczas  
II wojny światowej. Kobiety, zdane tylko na siebie, próbują godnie prze-
trwać ten trudny okres. W utworach Steinera, zatytułowanych od imienia 
czarnoskórej służącej Fidelia oraz Fidelia Comes Home, pojawia się cha-
rakterystyczny akompaniament w  punktowanym rytmie, na tle którego 
rozwija się spokojny temat w  wykonaniu różnych instrumentów (trąbki, 
klarnetu, skrzypiec). Akompaniament wykorzystujący ten sam rytm i me-
lodię, jedynie nieco inaczej zaaranżowany, słyszymy w  kompozycji 1931 
z  Artysty. Z  kolei w  kompozycji Steinera pod tytułem Colonel Smollet/ 
Hauling Fish/A Bed for Soda odnajdujemy wesoły, skoczny temat skrzyp-
cowy z akompaniamentem instrumentów dętych drewnianych i fortepianu, 
który jest prototypem tematu Peppy Miller. W filmie Od kiedy Cię nie ma 
towarzyszy on dowcipnym rozmowom emerytowanego pułkownika oraz 
małej dziewczynki i jej psa. W Artyście podkreśla optymistyczny charakter 
Peppy, która z dziecięcą wiarą i ufnością wkracza w świat aktorstwa. 

Kolejny cytowany przez Bource’a temat pochodzi z  melodramatu  
Peyton Place (1957) Marka Robsona z muzyką Franza Waxmana16 . Akcja 
filmu osadzona jest w małej wsi w regionie Nowej Anglii, gdzie za fasadą 
pozornego spokoju skrywają się skandale, kłamstwa i  ludzka hipokryzja. 
W  utworze Main Title miłosny temat przewodni wprowadzają skrzypce, 
których melodię uzupełniają pozostałe instrumenty orkiestry. Towarzyszy 

14 On Dangerous Ground: Original Motion Picture Soundtrack, 1 CD, Film Score Monthly, 
4 stycznia 2005.

15 Since You Went Away: Original Motion Picture Score, 2 CD, Brigham Young Universi-
ty FMAMS119, 17 kwietnia 2012.

16 Peyton Place: Original Motion Picture Score, 1 CD, Varese Sarabande, 27 czerwca 2000.
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on romantycznym, potajemnym schadzkom dwojga młodych ludzi. W nieco 
innych wersjach pojawia się także w dalszym przebiegu partytury, między 
innymi w kompozycjach Entering Peyton Place / Going to School czy Love 
Me Michel – End Title. Ten sam materiał muzyczny konstytuuje miłosny 
temat przewodni Artysty w utworze In the Stairs. Początkowo pojawia się on 
w wykonaniu fortepianu, a następnie skrzypiec z orkiestrą. To zapożycze-
nie tematu jest szczególnie interesujące ze względu na podobieństwo kon-
tekstu, w jakim jest on wykorzystywany zarówno w partyturze Waxmana, 
jak i u Bource’a. Kompozytor Artysty świadomie łączy oba obrazy za pomocą 
miłosnego motywu, który towarzyszy spotkaniom głównych bohaterów.

Przyglądając się utworom ilustrującym zatrważające sceny upadku 
głównego bohatera Artysty, a więc The Sound of Tears, L’Ombre des Flam-
mes i Ghosts from the Past, można zauważyć szereg analogii do partytury 
Maxa Steinera do filmu King Kong (1933)17 w reżyserii Meriana C. Coopera 
i  Ernesta B. Schoedsacka. Kompozytorzy w  podobny sposób podkreślają 
emocje płynące ze scen o  wysokim napięciu dramaturgicznym. Duża ak-
tywność sekcji instrumentów dętych blaszanych, eksponowanie niskich 
rejestrów, nagłe wybuchy dysonansowych akordów w dynamice forte, wzno-
szące progresje motywów czy przeszywające dźwięki fletów piccolo potęgują 
w  odbiorcach nastrój niepokoju i  strachu. Przegląd wymienionych zabie-
gów można prześledzić na przykładzie kompozycji Steinera oddających lęk 
podróżników przed ogromnym gorylem zamieszkującym egzotyczną wyspę 
(np . Entrance of  Kong . The Sailors czy Hey, look out! It’s Kong, Kong’s 
coming). Atmosfera niepewności i  tajemniczości osiągana jest w  Artyście 
podobnymi środkami jak w utworze A Boat In the Fog w partyturze do King 
Konga. Krótkie motywy w dość wolnym tempie podejmują instrumenty ta-
kie jak fagot i obój, a towarzyszą im harfowe arpeggia. Kompozycja Bource’a  
pojawia się w momencie, gdy George dowiaduje się, że stracił pracę w wy-
twórni filmowej, natomiast utwór Steinera towarzyszy zbliżaniu się eks-
pedycji odkrywców do wyspy, na której żyje King Kong. Ponadto we frag-
mencie The Sound of Tears Bource cytuje melancholijny smyczkowy temat 
z utworu Sea at Night . Forgotten Island Steinera . Towarzyszy on rozmowie 
Peppy z  Georgem po  premierze jego autorskiego filmu niemego Tears of 
Love: produkcja Valentina okazała się porażką, a  rozgoryczony aktor nie 
chciał słuchać słów uznania ze strony zapatrzonej w niego Peppy.

17 King Kong: The Complete 1933 Film Score by Max Stiner Reconstructed by John  
Morgan, 1 CD, Naxos, 22 lutego 2005.
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Kompozycja Silent Rumble, towarzysząca scenie walki na szpady, któ-
rą George nagrywa w studiu filmowym, wzorowana jest na muzyce Ericha 
Wolfganga Korngolda do kostiumowych filmów przygodowych w reżyserii 
Michaela Curtiza, takich jak Kapitan Blood (Captain Blood, 1935), Przygo-
dy Robin Hooda (The Adventures of Robin Hood, 1938) czy Sokół morski 
(The Sea Hawk, 1940). Pojawiają się w niej elementy mickey-mousingu, wy-
raziste kontrasty dynamiczne oraz fakturalne. Pełen werwy temat prowa-
dzą instrumenty smyczkowe, natomiast kiedy na scenę wkracza Napoleon, 
w warstwie muzycznej pojawia się uroczysty motyw rogów i trąbki. Wyko-
rzystany pod koniec utworu marszowy fragment na  werbel i  flet piccolo 
podkreśla komiczny wydźwięk sytuacji, w której ekipa filmowa wyśmiewa 
wybujałe ego statysty wcielającego się w rolę cesarza Francuzów.

Ścieżka dźwiękowa Artysty, którego akcja rozgrywa się na przełomie lat 
20. i 30., a więc w okresie rozkwitu gatunku jazzowego, przesycona jest jego 
elementami. Trzy wykorzystane w  filmie utwory pochodzą bezpośrednio 
ze  wspomnianego okresu: Imagination (1927) Fuda Livingstona, Jubilee 
Stomp (1928) Duke’a Ellingtona oraz Pennies from Heaven (1936) Arthura 
Johnstona ze słowami Johnny’ego Burke’a. Wszystkie trzy zostały użyte 
jako tło muzyczne do  sekwencji ujęć sugerujących upływ czasu filmowe-
go . Imagination towarzyszy rozkwitowi kariery aktorskiej Peppy Miller, 
a równolegle rozpadowi małżeństwa George’a Valentina. Przy dźwiękach 
Jubilee Stomp obserwujemy, jak postępują prace George’a nad jego autor-
skim filmem niemym. Słuchając Pennies from Heaven, jedynej piosenki ze 
słowami w ramach całego filmu, koncentrujemy się ponownie na karierze 
Peppy, przyglądając się kadrom z kolejnych produkcji z jej udziałem. Widać 
tutaj zamierzone działanie twórców Artysty. Choć przedstawione utwory 
nie pochodzą dokładnie z  tych samych lat, w których rozgrywa się akcja 
filmu, nadają całej ścieżce dźwiękowej charakterystyczne brzmienie, które 
przenosi widzów do pożądanego okresu historycznego. 

W oryginalnych utworach Bource’a można znaleźć podstawowe cechy 
charakterystyczne dla swingu – stylu popularnego w  latach 30., określa-
nego mianem „four-beat jazz” ze względu na równorzędne traktowanie 
wszystkich czterech miar w takcie18. W swingu dużą rolę odgrywała sekcja 
rytmiczna oraz solowe improwizacje instrumentów dętych. Muzyka tego 
typu wykonywana była przez zespoły bigbandowe, z  których najpopular-
niejsze były prowadzone przez Duke’a Ellingtona, Fletchera Hendersona,  

18 J . Bradford Robinson, Swing (ii), [w:] Stanley Sadie, John Tyrrell (red .), The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians, Macmillan, London 2001, wyd. 2, t. 28, s. 784.
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Counta Basiego, Jimmiego Lunceforda, Benny’ego Goodmana, Artiego  
Shawa i  Earla Hinesa. Sekcja rytmiczna pełni ważną funkcję w  utworze 
George Valentin. Dwa takty perkusyjnego wstępu wyznaczają tempo kom-
pozycji, która składa się z kilku powtarzających się segmentów. Na pierwszy 
plan wysuwa się w nich wirtuozowska partia fortepianu, a także ksylofon 
oraz instrumenty dęte drewniane, głównie klarnety i  flety, współgrające 
z sekcją smyczkową. Rytmy synkopowane nadają całości żartobliwy, opty-
mistyczny charakter. Miarowy akompaniament, choć już nieperkusyjny, 
jest także ważnym elementem dwóch innych utworów: 1931 oraz Jungle 
Bar. W pierwszym z nich podstawę rytmiczną wyznaczają dźwięki fagotu, 
ksylofonu oraz sekcji smyczkowej, a główny temat, ozdabiany pizzicato in-
strumentów smyczkowych, podejmuje kolejno fortepian, klarnet oraz wio-
lonczela. W drugim z nich podstawę rytmiczną wyznacza fagot, a przy jego 
akompaniamencie temat prowadzi gitara, wibrafon, ksylofon oraz utrzyma-
ny w jazzowej stylistyce fortepian.

Bource nawiązuje także do tradycji filmu muzycznego, który narodził 
się wraz z przełomem dźwiękowym. Za pierwszy musical, niewykazujący 
jeszcze wszystkich cech charakterystycznych dla późniejszych produkcji, 
można uznać Śpiewaka Jazzbandu (Jazz Singer, 1927)19 w reżyserii Alana 
Croslanda z Alem Jolsonem w roli żydowskiego pieśniarza Jakiego Rabino-
witza (Jacka Robina). Za oprawę muzyczną filmu odpowiedzialni byli James 
V. Monaco oraz Louis Silvers. Jeden z tematów twórcy zaczerpnęli z baletu 
Romeo i  Julia Piotra Czajkowskiego, do którego nawiązuje także utwór 
The Sound of Tears z Artysty. W innych kompozycjach Bource’a odnajdu-
jemy także bezpośrednie odniesienia do materiału muzycznego Śpiewaka 
Jazzbandu. Tryle fletów, pizzicato i tremolo instrumentów smyczkowych, 
repetycje fragmentów ze zmienną orkiestracją, zwolnienia na końcu fraz 
– zabiegi te zostały wykorzystane w utworze Fantaisie d’Amour . Skoczny 
temat kompozycji At the Kinograph Studios ma natomiast swoje korze-
nie w materiale melodycznym użytym w scenie w kawiarni, w której Jack  
Robin prezentuje publiczności znane piosenki z repertuaru jazzowego.

Finałowy układ taneczny w  filmie Hazanaviciusa wzorowany jest 
na musicalu Broadway Melody of 1940 Normana Tauroga z muzyką Cole’a  
Portera . Bohaterowie Artysty przypominają wspaniałą parę taneczną  
tej produkcji: Freda Astaire’a oraz Eleanor Powell. W  towarzyszącym 

19 Brak wydania płytowego oryginalnej ścieżki dźwiękowej – podstawę odniesień muzycz-
nych stanowi wydanie płytowe filmu. The Jazz Singer: Three-Disc Deluxe Edition, 3 DVD, 
Warner Home Video, 16 października 2007.
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scenie tańca utworze Peppy and George odnajdujemy brzmienie orkiestry 
Benny’ego Goodmana, którego twórczość stanowiła dla Bource’a jed-
ną z wielu inspiracji. Podobnie jak nagrane w 1936 roku Sing Sing Sing  
Louisa Prima w wykonaniu Goodmana, kompozycję rozpoczyna solo per-
kusji, a prym w utworze wiodą klarnety, trąbki, saksofony i puzony, które 
poza grą zespołową prezentują się także we fragmentach solowych. Bource 
z dużym wyczuciem wplata tutaj temat z utworu Waltz for Peppy, przy któ-
rego dźwiękach w jednej z początkowych scen para głównych bohaterów Ar-
tysty po raz pierwszy  znalazła się razem na planie filmowym. W kompozycji 
znajdziemy także reminiscencje dzieł Cole’a Portera, takich jak Anything 
Goes (1936) czy Marzenia o karierze (You’ll Never Get Reach, 1941) oraz  
George’a Gershwina, między innymi Zatańczymy (Shall We Dance?, 1937) 
czy Zwariowana dziewczyna (Girl Crazy, 1943). Wzorem drugiego z  wy-
mienionych twórców Bource wiele tematów w  kompozycjach do Artysty 
powierzył klarnetom, których brzmienie, raz ciepłe, innym razem ostre 
i  przenikliwe, oddaje całą gamę rozmaitych nastrojów. Łącząc elementy 
jazzu z klasyczną muzyką orkiestrową, kompozytor osiągnął ciekawy efekt 
stylistyczny, nadając wdzięk, lekkość oraz humor scenom, którym towarzy-
szą wspomniane utwory.

Ilustracja 2. Jean Dujardin i Bérénice Bejo jako George Valentin i Peppy Miller w filmie 
Artysta. © Sony Music Entertainment.
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Konstrukcja warstwy muzycznej Artysty

Sposób prowadzenia głosów, organizowanie rytmu, harmonii, dobór in-
strumentów – wszystkie te zabiegi decydują o ostatecznym kształcie kom-
pozycji. W  przypadku muzyki tworzonej na potrzeby filmu nadrzędnym 
czynnikiem organizującym przebieg warstwy muzycznej jest dramaturgia 
obrazu. Opierając się na XIX-wiecznej harmonii, cechującej się równowagą 
pomiędzy diatoniką a chromatyką, Bource stworzył partyturę wypełnioną 
wpadającymi w  ucho melodiami wykorzystującymi proste schematy mo-
dulacyjne. Posługując się stereotypowymi gestami retorycznymi obecnymi 
w  muzyce filmowej lat 30. i  40., w  strukturę swoich kompozycji wplótł 
motywy przewodnie oraz elementy mickey-mousingu. Łagodne frazowanie 
połączone z synkopowanymi rytmami jazzowymi sprawia, że ścieżka dźwię-
kowa Artysty brzmi świeżo i współcześnie.

Odpowiedni dobór oraz określony sposób użycia instrumentów pozwala-
ją na uzyskanie pożądanego kolorytu orkiestrowego, który w muzyce filmo-
wej jest jednym z kluczowych aspektów. Bogactwo możliwości instrumenta-
cyjnych pozwala kompozytorowi na zilustrowanie niemalże każdej sytuacji 
dramatycznej. Świadome łączenie brzmień instrumentów, wykorzystywanie 
różnych rejestrów, stosowanie zróżnicowanej artykulacji, efektów akustycz-
nych i  zmian dynamicznych umożliwia osiągnięcie ciekawych rezultatów 
estetycznych. Wybór instrumentów, jakiego dokonał Bource we współpracy 
ze swoimi orkiestratorami w kompozycjach do Artysty, nie był przypadkowy. 
Przyglądając się poszczególnym utworom, można dostrzec pewne schematy 
instrumentacyjne, które unifikują materiał muzyczny ścieżki dźwiękowej.

Partytura Artysty przeznaczona jest na wielką orkiestrę symfoniczną, 
w skład której wchodzi rozbudowana sekcja instrumentów smyczkowych, 
dętych i perkusyjnych oraz fortepian, czelesta i harfa. Główne tematy kom-
pozycji najczęściej powierzane są skrzypcom, wiolonczelom, fortepianowi, 
fletowi, klarnetowi, obojowi oraz fagotowi. Niektóre instrumenty zostały 
przypisane głównym bohaterom filmu bądź specyficznym sytuacjom dra-
matycznym (np. scenom miłosnymi czy wydarzeniom pełnym grozy); 
inne pełnią funkcje czysto kolorystyczne, nadając kompozycjom pożądany 
charakter – wesoły, smutny, tajemniczy. W partyturze pojawiają się także 
pewne struktury dźwiękowe oraz efekty brzmieniowe, których nie sposób 
pominąć w analizie ze względu na częstotliwość ich wykorzystywania przez 
kompozytora .
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Ważne miejsce na ścieżce dźwiękowej Artysty zajmuje fortepian. Część 
utworów z  jego udziałem wykonuje sam kompozytor, w  tym Comme une 
Rosée de Larmes, zainspirowane Odą saficką op. 94 nr 4 Johannesa Brahm-
sa na głos i fortepian20, które jest jedyną kompozycją na instrument solo. 
Utwór niesie w sobie duży ładunek emocjonalny, choć opiera się na prostej 
fakturze. Melancholijna melodia z  delikatnym, akordowym akompania-
mentem przechodzi we  wznoszące się i  opadające przebiegi melodyczne 
osadzone w  impresjonistycznej harmonii przywodzącej na myśl dzieła  
Claude’a Debussy’ego. Za pomocą wspomnianych środków kompozytor 
odzwierciedla tytułowe „łzy, które spływają po policzkach niczym rosa”. 
Nostalgiczny charakter kompozycji jest wyrazem tęsknoty George’a za 
okresem świetności kina niemego. Podkreśla jednocześnie przygnębienie 
aktora, kiedy ten dowiaduje się o krachu na Wall Street, przesądzającym 
o jego bankructwie. Wspomniany temat zostaje powtórzony w scenie, w któ-
rej aktor wyprzedaje swój dobytek na aukcji, aby zdobyć pieniądze na dal-
sze życie. Fortepian wysuwa się także na pierwszy plan w utworze George 
Valentin, będąc obok ksylofonu instrumentem silnie kojarzonym z główną 
postacią filmu. Podobną funkcję pełni w takich kompozycjach, jak Fantaisie  
d’Amour, Waltz for Peppy, In the Stairs oraz 1931 .

Elementami stale pojawiającymi się w partyturze do Artysty są fanfarowe 
motywy trąbek oraz tryle fletów. Fanfary pojawiają się najczęściej w dwóch 
kontekstach: nadają scenom uroczysty charakter i zwiastują pomyślny bieg 
wydarzeń (np. w  utworze Pretty Peppy, At the Kinograph Studios) bądź 
wprowadzają element grozy i  zapowiadają nadchodzącą katastrofę (np. 
1927 A Russian Affair, L’Ombre des Flammes). Tryle fletów kojarzone są 
przede wszystkim z  postacią Peppy, gdyż znalazły szerokie zastosowanie 
w  kompozycji Pretty Peppy, która jest próbą ujęcia optymistycznego cha-
rakteru bohaterki. Motywy fletów często pojawiają się również w scenach 
obrazujących uczucie rozwijające się pomiędzy parą głównych bohaterów 
(np . Fantaisie d’Amour, In the Stairs). W kilku kompozycjach usłyszymy 
także utrzymywane na przestrzeni kilku taktów flażolety w partii skrzy-
piec, które można odczytywać jako symbol oczekiwania Peppy na odwza-
jemnienie uczuć, jakimi obdarzyła George’a (np. Waltz for Peppy, Estancia 
op . 8, Happy Ending) . 

Ważne funkcje kolorystyczne pełnią instrumenty, takie jak ksylofon, wi-
brafon, czelesta oraz harfa. Ksylofon wprowadza temat w utworze George 

20 Gilbert Salachas (red .), Interview with Ludovic Bource, [w:] Festival de Cannes Press 
Kit: The Artist; http://www.festival-cannes.com/assets/Image/Direct/041859.PDF [dostęp:  
11 czerwca 2013].
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Valentin, nadając całej kompozycji radosny wydźwięk. Za każdym razem, 
kiedy jego partia pojawia się w warstwie muzycznej, wywołuje on silne sko-
jarzenia z postacią George’a (np. Fantaisie d’Amour, Jungle Bar) . Wibrafon 
wprowadza natomiast element tajemniczości. W połączeniu z arpeggiami 
harfy buduje napięcie w scenie, w której Valentin odkrywa, że świetnie tań-
cząca kobieta skrywająca się za dekoracjami z planu filmowego to nie kto 
inny jak Peppy (Fantaisie d’Amour). Instrument pojawia się także w scenie 
rozgrywającej się w barze, kiedy pijany George zaczyna mieć halucynacje 
(Jungle Bar). Z kolei czelesta, brzmiąca bardzo podobnie do dzwonków or-
kiestrowych, nadaje utworom delikatność i lekkość. Ozdabiając główną linię 
melodyczną w utworze Pretty Peppy, kojarzy się głównie z tą postacią. Poja-
wia się także w utworach Happy Ending oraz Charming Blackmail. Harfa 
została natomiast ciekawie wykorzystana w  kompozycjach wyrażających 
niepokoje i lęki George’a, towarzyszących jego zawodowej porażce (np. The 
Sound of Tears). Kompozytor posłużył się pochodami po skali całotonowej, 
aby zaanonsować nadchodzące nieszczęśliwe wypadki. Delikatne arpeggia 
harfy pojawiają także w scenach miłosnych (np. Fantaisie d’Amour, In the 
Stairs) . 

Interesujące efekty brzmieniowe możemy usłyszeć w  trzech kom-
pozycjach, które towarzyszą scenom załamania psychicznego George’a: 
The Sound of  Tears, L’Ombre des Flammes oraz Ghosts from the Past . 
Kompozytor nadaje chaotyczny charakter fakturze utworów, opierając je 
na urywanych motywach, repetycjach fraz w szybkim tempie i niekonse-
kwentnie przeprowadzanych tematach. Krótkie struktury o  charakterze 
tematycznym powierza obojowi oraz fagotowi, co nie zdarza się w innych 
utworach ze ścieżki dźwiękowej. Nastrój grozy podkreśla wysoki stopień 
dysonansowości, pochody i tremola instrumentów smyczkowych, glissanda 
instrumentów dętych, piskliwe motywy fletu piccolo, odgłosy gongu i bębna 
wielkiego. Uprzywilejowane zostały tutaj niskie rejestry, a więc na pierwszy 
plan wysuwają się instrumenty, takie jak tuba, puzon, kontrafagot, kontra-
bas czy wiolonczele. Twórca operuje dużymi kontrastami dynamicznymi, 
zestawiając pojedyncze dźwięki w dynamice pianissimo z mrocznymi akor-
dami tutti w fortissimo.  

W Artyście pojawia się ponadto pięć struktur melodyczno-rytmicznych, 
które można określić mianem motywów przewodnich21 – każde ich po-
wtórzenie w zestawieniu z nową sekwencją ujęć niesie za sobą dodatkowe  

21 Określenie „motyw przewodni” (Leimotiv) pojawiło się na gruncie muzyki filmowej za 
sprawą pewnych analogii do dramatów muzycznych Richarda Wagnera. Zob. Mervyn Cooke, 
A History of Film Music, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 80-83.



Agnieszka Cieślak220

znaczenie. Dwa motywy związane są z  postaciami głównych bohaterów, 
trzeci towarzyszy scenom tanecznym, natomiast dwa kolejne odnoszą się 
bezpośrednio do określonych uczuć: miłości oraz strachu. Pierwszy z nich 
to temat George’a Valentina, pojawiający się w utworze o tym samym tytu-
le, po raz pierwszy w wersji na ksylofon. Powraca on w kompozycji Fantai- 
sie d’Amour w opracowaniu na skrzypce i fortepian, kiedy George spotyka  
Peppy w wytwórni filmowej i wstawia się za aktorką u producenta. W utwo-
rze Jungle Bar temat George’a zostaje z kolei poddany zmianom rytmicz-
nym i, przy zachowaniu konturu melodycznego, wprowadzany jest przez ta-
kie instrumenty, jak gitara, wibrafon i ksylofon. Reminiscencji tego motywu 
możemy się także doszukiwać w partii instrumentów dętych w kompozycji 
Peppy and George. Drugi motyw przewodni to temat z utworu Pretty Peppy, 
który po raz pierwszy pojawia się w partii skrzypiec, ozdabiany dźwiękami 
fletów oraz czelesty. Powraca on między innymi w kompozycji Charming 
Blackmail, gdzie w  dwukrotnie wolniejszym tempie oraz ze zmienną  
artykulacją podejmują go instrumenty smyczkowe. Podkreśla stanowczość 
Peppy, gdy ta szantażuje producenta odejściem z branży filmowej, stawiając 
na szali dalszą karierę George’a. 

Trzeci motyw pochodzi z utworu Waltz for Peppy i  towarzyszy scenie, 
w  której bohaterowie nagrywają razem sekwencję taneczną do produkcji 
wytwórni Kinograph Studios. Kolejnym powtórzeniom ujęcia filmowego 
towarzyszy temat, który za każdym razem podejmują inne instrumenty 
(fortepian, skrzypce, flet, klarnet). Powraca on w opracowaniu na fortepian 
i czelestę w kompozycji Happy Ending, kiedy Peppy przygląda się taśmie 
filmowej, na której uwieczniona została wspomniana sekwencja. Pozytyw-
kowe brzmienie czelesty podkreśla nostalgię bohaterki za przeszłością. 
Motyw walca pojawia się także w finałowej kompozycji Peppy and George, 
gdy bohaterowie po raz kolejny znajdują się razem przed kamerą, wspólnie 
nagrywając nowy numer taneczny. Romantyczne opracowanie tematu na 
skrzypce solo zostało tutaj bardzo umiejętnie wplecione w tkankę utworu 
o jazzowym charakterze.

Kolejny motyw ma charakter miłosny i  pochodzi z  kompozycji In the 
Stairs, która towarzyszy przypadkowemu spotkaniu Peppy i George’a na 
schodach jednego z budynków wytwórni filmowej. Peppy zapisuje aktorowi 
na kartce swój numer telefonu i prosi go o kontakt z nadzieją, że jeszcze 
wspólnie zagrają w jakimś filmie. Temat wprowadza fortepian z towarzy-
szeniem instrumentów smyczkowych, fletów, harfy i  czelesty. Jego zapo-
wiedź pojawia się nieco wcześniej w wersji na flet i  skrzypce. Motyw jest 
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także wspomniany we fragmencie towarzyszącym scenie, w której George 
przysłuchuje się jednemu z wywiadów udzielanych przez Peppy w restau-
racji, a następnie gdy bohaterka z  rozrzewnieniem obserwuje Valentina  
wychodzącego z  domu aukcyjnego oraz gdy aktor ogląda w  kinie film  
Beauty Spot, podziwiając talent Peppy na wielkim ekranie. Ciągle w tym sa-
mym opracowaniu pojawia się on również w utworze Happy Ending, kiedy  
Peppy dowiaduje się o wypadku George’a i bezzwłocznie udaje się do szpita-
la, w którym leży aktor, aby dowiedzieć się o jego stan zdrowia.

Ostatni motyw, odzwierciedlający atmosferę grozy, wykonywany jest przez 
instrumenty smyczkowe w niskim rejestrze oraz fagot, a pojawia się w utworze  
L’Ombre des Flammes, gdy George doprowadza do pożaru we własnym domu. 
Zapowiedź tego tematu występuje nieco wcześniej, kiedy aktor spotyka się 
ze swoim producentem i dowiaduje się, że wytwórnia zaczyna produkować 
wyłącznie filmy dźwiękowe, co jest jednoznaczne z tym, że zostaje zwolniony 
z pracy. Motyw pojawia się także w utworze Happy Ending, w dwukrotnie 
szybszym tempie, gdy pielęgniarka biegnie powiadomić Peppy, że Valentin 
wybudził się ze śpiączki. Reminiscencje motywu w opracowaniu na instru-
menty smyczkowe można również usłyszeć w utworze Ghosts from  the Past, 
kiedy George znajduje w  jednym z  pomieszczeń w  domu Peppy cały swój 
dobytek, który sprzedał na aukcji, by ratować się z kłopotów finansowych.

Ważnym elementem konstrukcyjnym ścieżki dźwiękowej Artysty jest 
mickey-mousing – technika polegająca na ścisłej integracji obrazu i muzyki. 
Termin ten odnosi się do efektów muzycznych, które są bezpośrednio zsyn-
chronizowane z  ruchem postaci bądź przedmiotów, ilustrując konkretne 
działania widoczne na ekranie. Nazwa pochodzi od Myszki Miki (Mickey 
Mouse), popularnej postaci wczesnych produkcji wytwórni Walta Disneya, 
której animowane ruchy naśladowała muzyka22. W kontekście filmów fa-
bularnych technika ta znalazła szerokie zastosowanie w komediach sytu-
acyjnych, chociaż jej elementy można odnaleźć także w innych gatunkach.  
Mickey-mousing był bardzo często wykorzystywany we wczesnym okresie 
kina dźwiękowego, o  czym świadczą partytury filmowe takich kompozy-
torów, jak Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Franz Waxman, Alfred 
Newman czy David Raksin23. Techniką tą posłużył się także Bource, spra-
wiając, że kompozycje do Artysty idealnie przylegają do warstwy wizualnej. 
Elementami najczęściej stosowanymi przez kompozytora w celu osiągnięcia 

22 C . Gorbman, Unheard Melodies . . ., op . cit ., s . 88 .
23 Zob . M . Cooke, A History of Film Music, op . cit .,  s. 87-119.
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tego efektu są modulacje, transpozycje melodii oraz zmiany rytmiczne i dy-
namiczne .

Jednym z przykładów zastosowania mickey-mousingu jest utwór 1927 
A Russian Affair, który stanowi ilustrację do przygodowego filmu niemego 
z Georgem Valentinem. Na ekranie pojawia się wykrzywiona z bólu twarz 
mężczyzny, który siedzi na krześle elektrycznym, torturowany przez dwóch 
mężczyzn. Oprawcy próbują zmusić go do wyjawienia tajnych informacji, 
stopniowo zwiększając siłę elektrowstrząsów. Ten „głośno” krzyczy: „I won’t  
talk! I won’t say a word!!!”, po czym mdleje z wycieńczenia. Tak rozpoczyna 
się fragment filmu A Russian Affair, będący jednocześnie pierwszą sceną 
Artysty. Pojawianie się na ekranie indukowanych przez urządzenie wiązek 
prądu elektrycznego, które przepuszczane są przez mózg bohatera, zsyn-
chronizowane jest z krzykliwymi dźwiękami puzonów uzyskiwanymi przez 
przedęcie. Gdy prześladowcy zwiększają siłę elektrowstrząsów, by zmusić 
Valentina do mówienia, dynamika oraz wolumen brzmienia orkiestry ro-
sną, a linia melodyczna instrumentów smyczkowych oraz towarzyszących 
im instrumentów dętych blaszanych stopniowo się wznosi. Kiedy bohater 
pada z  wycieńczenia, wątek muzyczny zostaje przerwany – melodia opa-
da, a  dwa złowieszcze dźwięki puzonów sygnalizują omdlenie Valentina. 
W dalszej części głośne akordy tutti zestawiane są z reakcjami publiczno-
ści – w jednym momencie przerażonej, a po chwili rozbawionej filmowymi 
perypetiami George’a.

Kolejnym przykładem wykorzystania mickey-mousingu jest utwór 
Silent Rumble, towarzyszący scenie walki na szpady, którą odpowiednio 
ucharakteryzowany George stacza w studiu nagraniowym z dwoma męż-
czyznami. Główny temat utrzymanej w szybkim tempie kompozycji prowa-
dzą instrumenty smyczkowe, a waleczny charakter sekwencji podkreślają 
miarowe uderzenia bębnów. W  momencie gdy George pokonuje jednego 
ze swoich przeciwników, a  ten przewraca się na stojący nieopodal stolik, 
skrzypce wprowadzają nową frazę w wyższym rejestrze. Ugodzenie szpadą 
drugiego mężczyzny zsynchronizowane jest z dwoma sugestywnym akorda-
mi tutti. Po zakończeniu walki, gdy Valentin kłania się przed filmowym Na-
poleonem, do tej pory siedzącym w ukryciu przy jednym ze stolików, w war-
stwie muzycznej pojawia się wojskowy motyw rogów i trąbek poprzedzony 
werblowym wstępem. Bohater powoli schodzi z planu, a muzyka cichnie. 

W  kontekście mickey-mousingu można także rozpatrywać utwór  
Fantaisie d’Amour. Gdy ekipa rekwizytorów w  studiu filmowym powoli 
unosi do góry wielką planszę z chmurami, aby George mógł przyjrzeć się  
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stojącej za nią kobiecie, słyszymy wznoszącą się, zagadkową melodię wibra-
fonu. Kobieta zaczyna tańczyć w rytm muzyki, a Valentin próbuje naślado-
wać jej kroki, wchodząc w nią w pewnego rodzaju interakcję. Kiedy aktor 
prosi u odsunięcie całej planszy na bok, wszyscy zgromadzeni w napięciu 
oczekują na ujawnienie tożsamości kobiety, co odzwierciedlają tryle fletów 
pojawiające się w coraz wyższym rejestrze. Cała sytuacja wyjaśnia się, gdy 
oczom Valentina ukazuje się Peppy, a w warstwie muzycznej powraca temat 
z utworu George Valentin .

Ciekawym przykładem ilustracyjnych właściwości mickey-mousingu 
jest również kompozycja L’Ombre des Flammes, związana ze sceną pożaru. 
W momencie gdy George w ataku szału zrzuca z półek puszki z taśmami 
filmowymi, pojawiają się masywne, złowrogie akordy tutti eksponujące 
niskie rejestry. Tremolo skrzypiec przenoszące się do coraz wyższych re-
jestrów, połączone z jednostajnym trylem fletów, buduje napięcie w ujęciu, 
w  którym George podpala leżące na ziemi taśmy. Utrzymane w  szybkim 
tempie frazy w partii instrumentów smyczkowych, przeplatane pojedynczy-
mi dźwiękami tuby i puzonów, ilustrują ruch biegnącego sprowadzić pomoc 
psa. W momencie gdy zwierzę zbliża się do stojącego na ulicy policjanta i za-
czyna szczekać, a po chwili kładzie się w bezruchu na chodniku, aby zwrócić 
na siebie jego uwagę, muzyka nagle uspokaja się, wprowadzając delikatne 
dźwięki ksylofonu. Dopiero gdy policjant zaczyna biec za psem, powraca 
dynamiczna melodia w szybkim tempie, przerywana od czasu do czasu zło-
wieszczym brzmieniem instrumentów dętych blaszanych.

Niemalże w każdym z utworów zawartych na ścieżce dźwiękowej Artysty 
możemy odnaleźć elementy o charakterze czysto ilustracyjnym, które sta-
nowią integralną część kompozycji. Mervyn Cooke zawarł esencję stylu mu-
zyki filmowej złotej ery Hollywood w jednym sformułowaniu – symfoniczny 
romantyzm oparty na motywach przewodnich, podporządkowany narracji 
filmowej24. Kompozycje Bource’a do Artysty stanowią wzorcowy przykład 
realizacji tego założenia. Twórca bezpośrednio odnosi się do partytur fil-
mowych kompozytorów tego okresu, naśladując pewne rozwiązania instru-
mentacyjne, stosując motywy przewodnie oraz elementy mickey-mousingu . 
Posługuje się także cytatami tematów stworzonych przez Maxa Steinera, 
Franza Waxmana, Ericha Wolfganga Korngolda czy Bernarda Herrmanna. 
Bource sięga po elementy muzyczne charakterystyczne dla różnych gatun-
ków filmowych – od komedii, poprzez film przygodowy i melodramat, na 

24 M . Cooke, A History of Film Music, op .cit., s. 68.
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horrorze kończąc. Muzyka podąża za akcją na ekranie, niekiedy oddając 
ogólny nastrój danej sceny czy emocje wybranych bohaterów, innym razem 
szczegółowo komentując każdy ruch postaci. Kompozytor zdołał uchwycić 
charakterystyczny idiom kompozycji pisanych do filmów pierwszej połowy 
XX wieku i wtłoczył go w ramy własnych utworów, które pomimo odniesień 
do przeszłości brzmią niezwykle współcześnie.

Michelowi Hazanaviciusowi i  Ludovicowi Bource’owi udało się przy-
wrócić muzyce prawa, które zostały jej odebrane niemalże dziewięćdziesiąt 
lat temu w  wyniku wprowadzenia innowacji technologicznych w  branży 
filmowej. Kwestia zrozumienia relacji, jakie zachodziły pomiędzy warstwą 
muzyczną i wizualną w okresie kina niemego, stała się kluczowa dla twór-
ców, którym udało się wykorzystać zarówno konwencje kina niemego, jak 
i wczesnego kina dźwiękowego, i  stworzyć dzieło o  całkowicie współczes- 
nym wydźwięku. Analizując materiały z  okresu pierwszych dziesięcioleci 
istnienia filmu, zdołali oni wyabstrahować pewne cechy charakterystyczne 
dla myśli twórczej reżyserów i muzyków tamtych czasów. Zdobytą wiedzę 
wykorzystali, tworząc dzieło, które nie miało na celu odtworzenia „praw-
dziwego” obrazu przeszłości – ich intencją było stworzenie współczesnego 
filmu przemawiającego do widza za pomocą połączenia elementów star-
szych i  nowszych nurtów. Artysta, stanowiący sentymentalny powrót do 
okresu kina niemego, jest jednocześnie dowodem na to, że filmy od samego 
początku przemawiały do swoich odbiorców nie za pomocą słowa, a poprzez 
towarzyszącą im muzykę.

Summary

Music in Michel Hazanavicius’s film The Artist 

The article presents the soundtrack of Michel Hazanavicius’s film The 
Artist in the context of musical practices of silent films and the stylistic 
convention of Hollywood’s Golden Age. The original compositions by  
Ludovic Bource are analysed in relation to the work of the early composers 
for sound movies, the idioms of jazz music and the musical, identifying the 
main principles of constructing the musical layer . 

Translated by Zofia Weaver



P R Z E G L Ą D  M U Z Y K O L O G I C Z N Y
NR 10 • 2015

M A T E R I A Ł Y  Ź R Ó D Ł O W E

E W A  S Ł A W I Ń S K A - D A H L I G

Szkic o Chopinie Bernharda Stavenowa (1880)

Bernhard Stavenow (1848-1890) był geodetą, mierniczym, dziennika-
rzem, pisarzem, redaktorem; przysłużył się także chopinologii jako biograf 
Adolfa Gutmanna i Fryderyka Chopina. 

Urodził się 10 września 1848 roku w Niemczech, w Brandenburgu nad 
Hawelą jako najstarszy syn królewskiego nadzorcy podatkowego. Począt-
kowo pobierał lekcje u nauczyciela domowego. Od dziewiątego roku życia 
był uczniem gimnazjum, a później Akademii Rycerskiej w Brandenburgu. 
W 1866 roku zapisał się na Uniwersytet w Berlinie, żeby poświęcić się fi-
lologii, literaturoznawstwu i filozofii. Nagła śmierć ojca zahamowała dal-
sze studia. Rozpoczął naukę w dziedzinach praktycznych – zdał egzamin 
na mierniczego, pracował jako geodeta, zdobywając wkrótce formalne 
uprawnienia w tej dziedzinie, a także kształcił się w berlińskiej Akademii 
Budownictwa. Wojna francusko-pruska (1870-1871) pokrzyżowała mu 
plany edukacyjne i  zawodowe. Został powołany do 35. pułku fizylierów 
i  walczył we wszystkich ważniejszych bitwach tej wojny do czasu, kiedy 
został ciężko ranny pod Orleanem. Po trzech miesiącach wyzdrowiał i zo-
stał zdemobilizowany. Podjął pracę przy nowej linii kolejowej. Zgromadzone 
oszczędności sprawiły, że mógł powrócić do swoich wcześniejszych studiów 
i w pełni się im poświęcić. Otrzymawszy tytuł doktora w 1873 roku, pod-
jął podróż do Włoch – bawił w Rzymie, Wenecji i Florencji, następnie po-
wrócił do Niemiec przez Francję. Ożeniwszy się z panną von Hunoldstein 
udał się w  podróż do Anglii i  Szkocji, którą zakończył latem 1874 roku. 
Przez pewien czas przebywał w Janowicach Wielkich [Jannowitz] koło Je-
leniej Góry na Śląsku. We wrześniu 1874 roku przeniósł się do Berlina1 .  

1 Zamieszkiwał przy Köpenickerstrasse 130, I. Adres ten podał w liście z Berlina do Franza  
Brümmera 17 stycznia 1875 roku. List znajduje się w  Staats- und Universitätsbibliothek 
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Od 1 października 1874 do stycznia 1876 roku redagował tygodnik humo-
rystyczny „Flitzbogen”. W maju 1876 osiadł w Zgorzelcu [Görlitz], gdzie 
założył czasopismo „Familienfreund”2 .  

W swoim krótkim życiu napisał wiele artykułów i kilkanaście książek. 
Jest autorem m.in. powieści Ein Wort („Słowo”), 1868; widowiska teatral-
nego Kapital und Arbeit („Kapitał i praca”), 1869; sztuki śpiewanej w jed-
nym akcie Carl Augusts Revanche, oder: Der Herzog und sein Hofsattler 
(„Carl Augusts Revanche, albo: książę i jego siodlarz nadworny”) z muzyką 
E. Schneidera, Berlin 1870; komedii w  jednym akcie Der Herr Studiosus 
Krüger („Pan student Krüger”), Berlin [1874], a także książek: Das Hals- 
tuch („Halsztuk”), Erfurt [1876]; Drillinge: Humorische Erzählungen 
(„Trojaczki: opowiadania humorystyczne”), Bremen 1879; Schöne Geister 
(„Piękne duchy”), Bremen 1879; Papua und Cultur-Mensch („Papuas 
i  człowiek kulturalny”), Leipzig 1881; Unheimliche Geschichten („Nie-
zwykłe historie”), Berlin 1883; Der Prozess („Proces”), Berlin [1883]; Das 
Caviarfässchen Humoresken („Kawiorowe humoreski”), Görlitz 1883; Die 
drei Freier und andere Humoresken („Trzech kawalerów i  inne humore-
ski”), Görlitz 1883, Verschollen und vergessen („Zaginiony i zapomniany”), 
Dresden 1913; Der Dämon des Geldes („Demon pieniędzy”), Dresden 1913, 
Lebensstürme („Zmagania życiowe”), Dresden 19173 . 

Wieloletnia znajomość łączyła Stavenowa z  Adolfem Gutmannem 
(1819-1882) – kompozytorem, pianistą, jednym z najlepszych uczniów Cho-
pina, kopistą wielu jego dzieł, bliskim przyjacielem i świadkiem ostatnich 
chwil życia kompozytora. Historia znajomości Stavenowa i  Gutmanna 
obejmuje co najmniej dziesięć lat. Stavenow pisze bowiem, że poznał „ulu-
bionego ucznia” Chopina jeszcze w Paryżu, a tam zamieszkiwał Gutmann 
do zakończenia wojny prusko-francuskiej4, a następnie osiadł we Floren-
cji5. Stavenow odwiedził Gutmanna w 1873 roku. Wspólnie wybrali się do  

w Hamburgu, sygn. NPB: S 26: 1. Ponadto w zbiorach tej biblioteki zachował się jeszcze inny 
list do tego samego adresata – z 30 kwietnia 1875 roku oraz kartka pocztowa do Paula Benthie-
na z Berlina z 28 czerwca 1875 roku. 

2 Biogram sporządzony na podstawie: Franz Brümmer, Lexikon der deutschen Dichter 
und Prosaisten des 19 . Jahrhunderts, t. 3 (M-Schu), Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., 
Leipzig [1884], s. 123-124.

3 Wybrane tytuły dzieł Stavenowa – por. ibidem .
4 Wojna ta toczyła się od 19 lipca 1870 do 10 maja 1871 roku. 
5 Zob. List Gutmanna do George Sand w Paryżu, Paryż 28 lipca 1872. Pierwsza publika-

cja: Ewa Sławińska-Dahlig, Adolphe Gutmann – ulubiony uczeń Chopina, wstęp Jan Ekier, red. 
Zbigniew Skowron, NIFC, Warszawa 2013, s. 152-153. Zob. też list Gutmanna do Marguerity 
Mignaty we Florencji, Florencja 26 maja 1882. Pierwsza publikacja listu: ibidem, s. 32. 
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kurortu w Ems, gdzie przebywali od 24 czerwca do 22 lipca 1874, zamiesz-
kując w  hotelu „Reuter”6. Podczas pobytu w  Ems towarzyszył im także  
R. Dunki – bliski przyjaciel Gutmanna, świadek ostatnich chwil jego życia. 
W tym samym czasie w Ems bawił cesarz niemiecki Wilhelm I7. Stavenow 
i Gutmann wystąpili przed nim w apartamencie hrabiny von Fürstenberg 
z Westfalii. Podczas koncertu Gutmann wykonał kilka utworów Chopina 
i  swoją Tarantellę op. 30, która monarsze szczególnie się spodobała; Sta-
venow zaś zebrał gromkie oklaski za odczytanie swojego poematu patrio-
tycznego Königgratz, nawiązującego do bitwy pod Sadową, stoczonej 3 lipca  
1866 roku między wojskami Prus i  Austrii8. Pięć lat później, w  książce 
Schöne Geister, Stavenow nazywał ten czas najszczęśliwszym okresem 
swojego życia, a Gutmanna jednym z najbardziej godnych zaufania ludzi, 
jakich kiedykolwiek spotkał9. Gutmann, który osobiście nie zapisał żadnych 
wspomnień o Chopinie, przyczynił się do pozostawienia relacji pośrednich, 
spisanych przez innych autorów na podstawie jego opowiadań i z jego inspi-
racji10. Stavenow został szczególnie uprzywilejowany, otrzymał bowiem od 
Gutmanna materiały źródłowe, a także szczegółową wiedzę o Chopinie do-
tyczącą ich piętnastoletniej przyjaźni11. Stavenow nie był historykiem, fak-
tografem, jego teksty o Chopinie i Gutmannie mają charakter felietonowy, 
gawędziarski. Należą do nich artykuły publikowane w języku niemieckim 
w 1879 roku: Der Lieblingsschüler Chopins („Ulubiony uczeń Chopina”) 

6 Informuje o  tym zachowana do dziś, urzędowa lista kuracjuszy i  podróżnych, w  któ-
rej wpisano: „Pan Gutmann z bratankiem” („Herr Gutmann mit Neffe”). Młodszy o 29 lat 
Stavenow prawdopodobnie podał się za „bratanka”. W następnej zaś pozycji wpisano: „Pan 
Dunki z Florencji” („Herr Dunki aus Florenz”). Por. „Amtliche General-Liste der anwesenden 
Kurgäste und Durchgereisten zu Bad-Ems” z 24 czerwca 1874, s. 197. 

7 Od 17 czerwca do 22 lipca 1874 roku. Por . Walther Eggert, Frédéric Chopin und Adolf 
Gutmann . Ein Kapitel Heidelberger Musikgeschichte, „Heidelberger Fremdenblatt” 1960/1961, 
nr 16, s. 7-8. Por. też W. Eggert, Chopins Lieblingsschüler Adolf Gutmann, [w:] „Mickiewicz-
-Blätter” 1960, nr 15, s. 233. 

8 Bernhard Stavenow, Schöne Geister, J. Gnadenfeld & Co., Berlin 1879, s. 117.
9 Ibidem, s. 93-119. 

10 Przykładem może być 24-stronicowa książeczka Giulia Picciniego Adolfo Gutmann .  
Ricordi biografici, Giuseppe Polverini Editore, Florencja 1881. Wiele uwag dotyczących pia-
nistyki i  metody nauczania Chopina przejął od Gutmanna Frederick Niecks, autor książki 
Frederick Chopin as a Man and Musician, Novello, [London] 1888; w wersji polskiej: Fryderyk 
Chopin jako człowiek i muzyk, przeł. Antoni Buchner, red. Jerzy Michniewicz, NIFC, Warszawa 
2011.

11 Stavenow przekazał część tej wiedzy w cytowanych artykułach. Los wielu pamiątek i do-
kumentów pozostaje do dzisiaj nieznany, w tym m.in. listów Chopina do Gutmanna (Londyn,  
6 maja 1848; Calder House, 16 października 1848). 
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w  Schöne Geister12 oraz Drei Briefe von George Sand und Frédéric Cho-
pin an Adolf Gutmann13 („Trzy listy George Sand i Fryderyka Chopina do 
Adolfa Gutmanna”) w „Die Gegenwart”14 . W tym samym roku fragmenty 
pierwszego tekstu przetłumaczone na język polski i opatrzone tytułem Ulu-
biony uczeń Fryderyka Szopena ukazały się drukiem w „Tygodniku Ilustro-
wanym”15 .

Obfite wspomnienia Gutmanna musiały być dla Stavenowa zajmujące 
i cenne, skoro planował napisać biografię kompozytora, o czym 19 kwietnia 
1879 roku informował „Tygodnik Ilustrowany”: 

Niemcy przystępują do skreślenia nowej biografii naszego nieśmiertelnego Szopena. 
Pismo lipskie „Europa” donosi, że dr Bernard Stavenow, redaktor „Przyjaciela 

rodzin” (Familienfreund) z Zgorzelcu (Görlitz) na Szlązku, otrzymawszy od p. Adolfa 
Gutmana [sic!], ulubionego ucznia i długoletniego towarzysza Szopena, wiele nieogło-
szonych dotąd materyałów, tyczących się tej mało w ogólności przez Niemców uznawa-
nej potęgi muzycznej, zamierza skreślić obszerne i dokładne studyum o Szopenie. Prag- 
nąc zaś tę pracę uczynić ile możności wyczerpującą, dr Stavenow wzywa wszystkich, 
którzy dawniej już o mistrzu polskim pisali, lub którzy posiadają jego listy i t. p., aby 
mu tych materyałów na czas pewien użyczyć raczyli. 

Chociażby dla uniknienia fałszów w  projektowanej biografii, godziłoby się może 
zadośćuczynić prośbie dra Stavenowa16 . 

Niestety, nie udało się tego planu zrealizować. Stavenow zachorował. 
Zmarł 12 grudnia 1890 roku w  szpitalu psychiatrycznym w  Bolesławcu 
[Bunzlau] na Dolnym Śląsku w wieku zaledwie 42 lat17 . 

Stavenow zdążył jedynie napisać szkic Aus Chopin’s Leben („Z ży-
cia Chopina”) opublikowany w  lipskim czasopiśmie „Die Gartenlaube.  

12 W swoim artykule Stavenow koncentruje się na okresie od 1834 do 1879 roku. Oprócz 
związków Gutmanna z Chopinem, opisuje też działalność pianistyczną i kompozytorską tego 
pierwszego, jego podróż do Egiptu, Syrii i Palestyny w 1866 roku. Z podziwem przedstawia jego 
zainteresowania malarskie – badania nad własnościami i naturą farb olejnych, które doprowa-
dziły go do odkrycia nowej techniki malarstwa olejnego na atłasie. Stavenow pisze o Gutman-
nie z wielkim uznaniem, przeceniając nawet jego zasługi i wszechstronność. 

13 Artykuł zawiera niedosłowne tłumaczenie listów i komentarz. 
14 „Die Gegenwart” 1879, t. 16, nr 28, s. 28-30. 
15 „Tygodnik Ilustrowany” 1879, nr 179, s. 350; nr 180, s. 367. 
16 „Tygodnik Ilustrowany” 1879, nr 173, s. 250. 
17 Por. F. Brümmer, Lexikon, op . cit . Kwerenda dokumentów źródłowych przyniosła nega-

tywne wyniki. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Bolesławcu nie posiada 
żadnych zasobów archiwalnych z tego okresu. Odnośne Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 
oddział w Lubaniu, nie dysponuje księgami stanu cywilnego (w tym – zgonów) dla miejscowości 
Bolesławiec; księgi te zaginęły i nie jest znany ich los. 
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Illustriertes Familienblatt” w  1880 roku. Nieco kłopotliwą ciekawostką 
jest fakt, że Marceli Antoni Szulc zamieścił fragmenty szkicu, jak również 
opublikował Trzy listy p . George Sand i  Fryderyka Chopina do Adolfa  
Gutmana w „Echu Muzycznym” w 1880 roku w ramach cyklu artykułów 
drukowanych w czterech numerach tego dwutygodnika pod wspólnym tytu-
łem Zbiór wiadomości i uzupełnień dotyczących życia i twórczości Fryderyka 
Chopina18 . Zważywszy na chronologię oraz uderzającą zbieżność sformuło-
wań, nie ulega wątpliwości, że Szulc dokonał przekładu tekstu Stavenowa 
z języka niemieckiego na polski, nie podając jednak nigdzie nazwiska auto-
ra. We wstępie napisał Szulc enigmatycznie: 

Już myśleliśmy ten przydłuższy szkic o  ulubionym wieszczu zakończyć, gdy oto 
naraz pojawiło się wspomnienie o Chopinie, o którem nam się ani marzyło. Starczy ono 
za niezbity dowód, z jaką czcią i z jakiem uwielbieniem przechowują podziśdzień [sic!] 
nawet cudzoziemcy świętą jego pamięć. Jest ono osnute na opowiadaniach posiwiałego 
dziś już Gutmana [sic!], ucznia naszego mistrza, świadka jego chwil ostatnich i obejmuje 
mniej więcej dziesięć ostatnich lat jego życia. Ponieważ wątek tych opowiadań potrąca 
o mniej znane naszej publiczności wypadki jego życia, streśćmy ich osnowę, pomijając 
szczegóły już powszechnie znane z broszury Liszta i P. George Sand autobiografii19 . 

Wypowiedź Szulca jest dwuznaczna i nie wynika z niej, czy spotkał się 
z Gutmannem osobiście czy nie. Określenie „posiwiały” może zwieść czytel-
nika, sugerując, że wspomnienia zostały przekazane bezpośrednio. Do spo-
tkania jednak nie doszło. Szulc w tym okresie przebywał w Poznaniu, skąd 
wysyłał listy do Oskara Kolberga. Był wówczas skromnym nauczycielem 
w Gimnazjum Marii Magdaleny, w którym potem, w 1884 roku, przeszedł 
na emeryturę po czterdziestu latach pracy20. Gutmann zaś znajdował się 
we Włoszech, a ściślej – we Florencji, gdzie zamieszkiwał od 1871 roku do  
26 maja 188221. Szulc informuje, że jego wspomnienie „oto naraz pojawiło  

18 „Echo Muzyczne” 1880, nr 17, s. 133-134, nr 18, s. 144-146, nr 20, s. 159-160 i nr 24,  
s. 189-192. Całość opublikowano również we wznowieniu książki Szulca: Fryderyk Chopin 
i  utwory jego muzyczne . Przyczynek do życiorysu i  oceny kompozycji artysty, PWM, Kraków 
1986, s. 273-294. 

19 Marceli Antoni Szulc, Zbiór wiadomości i  uzupełnień dotyczących życia i  twórczości  
Fryderyka Chopina, „Echo Muzyczne” 1880, nr 24, s. 190. 

20 Danuta Idaszak, Marceli Antoni Szulc i  dzieło jego życia, [w:] M .A . Szulc, Fryderyk  
Chopin i utwory jego muzyczne…, op . cit., s. 9-10. 

21 Zob. list Gutmanna do Marguerity Mignaty we Florencji, Florencja 26 maja 1882. 
Nadawca pisze w  nim: „Lekarze […] poradzili mi jak najszybciej opuścić Florencję […]. 
Wszystko wysprzedałem i dziś wieczorem wyjeżdżam na zawsze”. Pierwsza publikacja trans-
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się”, czyli nieoczekiwanie wpadło mu w  ręce. I  chociaż obiecał „streścić 
osnowę”, całe fragmenty zapożyczył wprost od Stavenowa, a inne pominął. 

Nie można omawiać pisarstwa Szulca, nie przywołując Oskara Kolberga. 
Od niego właśnie otrzymywał Szulc szczerą zachętę do dalszej pracy, wspar-
cie i pomoc „merytoryczną” – nowe materiały i uzupełnienia do biografii 
Chopina, „zapas dostateczny nowo mu przybyłych i ciągle napływających 
materiałów, które obrobić tylko obecnie trzeba”22 .  

W korespondencji Szulca z Kolbergiem prześledzić można powstawanie 
cyklu czterech artykułów drukowanych na łamach „Echa Muzycznego” 
w 1880 roku. W kluczowym liście z 31 grudnia 1879 Szulc wyjaśnia Kolber-
gowi: „[…] myślę swoje kollektanea, jako też Pańskie uwagi i dodatki zebrać 
w  jednym artykule pod napisem: Dodatki i  uzupełnienia dotyczące życia 
i utworów Chopina”23. Ponadto relacjonuje, że Jan Kleczyński zapropono-
wał mu rolę stałego korespondenta i współpracownika „Echa Muzycznego”. 
W atmosferze noworocznej, 27 stycznia 1880, Kolberg życzy Szulcowi: „[…] 
powodzenia w  nowo otwierającej się dla Pana sposobności zużytkowania 
korzystnego swych materiałów o Chopinie”24 . 

Szulc pominął nazwisko Stavenowa, tak publikując fragmenty szkicu 
o Chopinie, jak też zamieszczając trzy listy. 12 lipca 1880 roku relacjonował 
Kolbergowi z Poznania: 

W mych „aforyzmach” umieściłem list Georga Sanda [sic!] i dwa oryginalne listy 
Chopina do Gutmanna, opublikowane przez ostatniego [sic!] w  pismach czasowych 
niemieckich w roku zeszłym i bieżącym. Dziwi mnie, iż żaden z ziomków zazierający 
do pism czasowych niemieckich nie wpadł na ich ślad, i cieszy mnie, że ja pierwszy je 
podam do wiadomości rodaków25 . 

Szulc zamieścił oczywiście polski przekład tekstu Stavenowa Drei Briefe 
von George Sand und Frédéric Chopin an Adolf Gutmann, który obejmuje 
list George Sand do Gutmanna z 12 maja 1847 roku z Nohant oraz dwa listy 

krypcji listu w języku francuskim i tłumaczenia na język polski: E. Sławińska-Dahlig, Adolphe  
Gutmann – ulubiony uczeń Chopina, op . cit., s. 152-153. 

22 List O. Kolberga do M.A. Szulca z  21 października 1879 roku, zob. Korespondencja 
Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wrocław – Poznań – Warszawa 1966, s. 270 
(Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 65). 

23 Ibidem, s. 288. 
24 Ibidem, s. 309. 
25 Ibidem, s. 387. 
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Fryderyka Chopina do Gutmanna – pierwszy z 6 maja 1848 roku z Londy-
nu, drugi – z 16 października 1848 roku z Calder House. 

Z korespondencji wynika, że Szulc wiedział, kto jest autorem tekstów 
opartych na wspomnieniach Gutmanna, jednak – jak już wspomniano – nie 
uznał za stosowne podać jego nazwiska. 17 lipca 1879 roku pisał z Poznania 
do Oskara Kolberga:

Materiały przybywające po trochu do życia Ch[opi]na są mi znane, jak np. szczegóły 
podane przez Gutmanna, jego ucznia, a publikowane przez dra Stavenow ze Zgorzelic 
[sic!]. Nie są one atoli w mych oczach tak ważnymi, by zapełnić luki i próżnie, tak przez 
nas wszystkich dostrzegane w biografii tego mistrza. [...] Dla mnie przynajmniej mają 
one tylko pośrednią wartość, jeśli chodzi o to, aby zbierać i publikować to, co publiczno-
ści polskiej albo wcale nie jest znanym, albo mało co wiadomym26 . 

Wybrane wyjątki ze szkicu Stavenowa zostały więc opublikowane w ję-
zyku polskim przez Szulca. Pozostałe, pominięte przez poznańskiego bio-
grafa Chopina, nie były dotychczas dostępne w polskim przekładzie. Przy-
toczony poniżej w  całości szkic Stavenowa Aus Chopin’s Leben ma duże 
walory źródłowe – został napisany zaledwie 31 lat po śmierci kompozytora 
i jest jednym z pierwszych przyczynków do jego biografii w języku niemiec-
kim27. Wyłania się z niego tytułowy Chopin – nie jako niedościgniony ideał, 
mistrz czy nieskazitelny geniusz, tylko jako człowiek schorowany, którego 
życie zdominowane jest ciągłą troską i niepokojem o zdrowie, którego plany 
i aktywność artystyczna uzależnione są od kondycji zdrowotnej. Wiele miej-
sca poświęca Stavenow związkowi kompozytora z George Sand, akcentując 
aspekty ludzkie, powszednie, przyziemne. Pisarz omawia dość szczegółowo 
efektowną historię kradzieży pieniędzy i  rolę jasnowidza – Alexisa w  ich 
odzyskaniu, a  przy okazji bystrość umysłu Chopina. Kończy swój szkic 
wspomnieniem ostatnich chwil życia kompozytora. Jest to wersja nowa, 
nieco inna od wielu istniejących wersji na ten temat, o tyle ciekawa, że – jak 
wiadomo – relacje świadków agonii Chopina nie są zgodne. 

Tekst, w  pierwszym kompletnym przekładzie na język polski, doko-
nanym przez Jerzego Michniewicza (2011), opatrzony został przeze mnie 
przypisami w miejscach, które wymagały sprostowania bądź uzupełnienia. 

26 Ibidem, s. 244. 
27 Pomijając niemiecką krytykę muzyczną (recenzje Gottfrieda Wilhelma Finka, Ludwiga 

Rellstaba, Roberta Schumanna), do pierwszych monografii Chopina należy praca Johanna 
Schuchta, Friedrich Chopin und seine Werke, C. F. Kahnt, Leipzig 1879. Por. też Irena Ponia-
towska, Twórczość Chopina w świetle pierwszych monografii . Przyczynek do badań nad recepcją 
muzyki w XIX w ., „Rocznik Chopinowski” 1992, nr 20, s. 100-113. 
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Summary

Bernhard Stavenow’s (1880) portrayal of Chopin

The article includes the first Polish translation of the sketch Aus Chopin’s 
Leben [From the life of Chopin] by Bernhard Stavenow in translation by  
Jerzy Michniewicz (2011). Stavenow’s piece appeared in the German journal 
„Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt” in 1880 and only fragments 
of it had previously been published in Polish, by Antoni Marceli Szulc in 
„Echo Muzyczne” in 1880, without giving the name of the actual author. 
Selected excerpts from Stavenow’s essay published by Szulc found their 
way into literature as early as 1880. The other parts, omitted by Chopin’s 
biographer from Poznań, were not known until the present day. Stavenow 
depicts Chopin as a man suffering from ill health, whose life and artistic 
activity are dominated by constant concern over that issue. Much space is 
devoted to the composer’s liaison with George Sand, with emphasis on its 
human, ordinary, mundane aspects . The writer discusses in some detail the 
sensational story of the theft of some money and the role played by Alexis 
the clairvoyant in retrieving it, as well as Chopin’s perspicacity. Stavenow 
ends his sketch with reminiscences of the last moments of the composer’s 
life; this is a new, somewhat different, and one of many versions of the com-
poser’s agony. The sketch is preceded by an introduction which includes 
biographical information about Bernhard Stavenow (1848-1890) and his 
association with Adolph Gutmann (1819-1882), who inspired Stavenow to 
take up this subject, and who passed to him his own recollections of Chopin . 
The text also carries footnotes where corrections or additional information 
are necessary. The text of the German original is also quoted in full. 

Translated by Zofia Weaver
* * *
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Ilustracja 1. Strona tytułowa Die Gartenlaube, 1880.
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Z życia Chopina 
według Bernharda Stavenowa28 

17 października zeszłego roku minęło 
trzydzieści lat od śmierci Fryderyka 
Chopina. Był poetą, marzycielem i fan-
tastą najbardziej genialnego rodzaju, 
który w  swoich dziełach stworzył od-
rębny, mały świat. Cudowny urok jego 
muzy zjednał mu wszędzie przyjaciół 
i  wielbicieli; olśniewający blask jego 
tonu i  arystokratyczna wytworność 
wyrazu zniewalały także tych, którzy 
zadowalają się powierzchnią sztuki.

Jego dzieła wciąż jednak były tak 
drogie, że nie każdy mógł je sobie 
sprawić. 17 października 1879 roku 
zmieniło się to, ponieważ tego dnia 
skończył się monopol dotychczasowych 
wydawców: powstaną tanie wydania 
popularne, które pozwolą także uboż-
szym na zakup nut bez ponoszenia 
nadmiernych ofiar.

Niestety, nasza wiedza o  losach 
Chopina jest skromna, a wszystko to, 
co o  nim dotąd napisano, roi się od 
błędów, szczególnie co się tyczy ostat-
nich dwunastu lat jego żywota. Spro-
stowanie ich i nakreślenie w głównych 
zarysach możliwie wiernego portretu 
wspominanego Mistrza w ostatniej de- 
kadzie jego życia – to cele przedstawio-
nego niżej szkicu.

* * *

Aus Chopin’s Leben 
Mittheilungen von Bernhard 
Stavenow29

Am 17. October des vergangenen Jahres 
waren es dreißig Jahre, dass Friedrich 
Chopin gestorben . Er war ein Dichter, 
ein Träumer und Phantast der genial-
sten Art, und seine Schöpfungen bilden 
eine kleine Welt für sich. Der wunder-
same Reiz, welcher seiner Muse inne-
wohnt, hat ihm allenthalben Freunde 
und Verehrer erweckt, der blendende 
Schimmer seines Colorits und die ari-
stokratische Vornehmheit seines Aus-
drucks nehmen auch den Oberflächli-
cheren widerstandslos gefangen .

Seine Werke aber waren verhältniß- 
mäßig immer noch so theuer, daß  
nicht Jeder sich dieselben anschaffen 
konnte. Mit dem l7. October l879 ist 
das anders geworden, da mit diesem 
Tage das Monopol der bisherigen 
Verleger aufgehört hat; billige Volks-
ausgaben werden entstehen, welche 
die Anschaffung auch dem Aermeren  
opferlos gestatten .

Von dem äußeren Lebensgange des 
Meisters ist leider nur verhältnißmäßig 
karge Kunde zu uns gekommen, und 
was über ihn bis jetzt geschrieben wur-
de, war ohne Ausnahme, besonders 
aber in den Angaben über die letzten 
zwölf Jahre seines Lebens, voller Irr-
thümer. Diese nun zum ersten Male zu 
berichtigen und ein möglichst getreues 
Bild des Gefeierten während des letz-
ten Decenniums seines Daseins in ku-
rzen Zügen zu geben, sei die Aufgabe 
der folgenden kleinen Skizze .

* * *
28 Przekład: Jerzy Michniewicz, opracowanie: Ewa Sławińska-Dahlig. Oryginalny niemiec-

ki tekst opublikowany w „Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt” 1880, nr 2, s. 36-40.
29 Tekst cytowany za ibidem .
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Fryderyk Chopin od dziecka odzna-
czał się wątłą budową ciała i delikatną 
naturą, nadto – wskutek długich godzin 
spędzanych przy fortepianie – bardzo 
wrażliwym systemem nerwowym. Nic 
więc dziwnego, że niespokojne życie 
paryskie, z  rozlicznymi rozrywkami 
i spotkaniami towarzyskimi do późnej 
nocy, w którego wir wpadł w 1832 roku 
i  którym odtąd żył, miało wpływ na 
ustrój wspominanego tak niekorzystny 
i  destrukcyjny, że już na jesieni 1837 
roku doszło do poważnego nasilenia 
choroby piersiowej .

Zrazu ufano, że łagodne powietrze 
lata przyniesie choremu poprawę, tak 
się jednak nie stało. Siły jego wyczer-
pywały się z  dnia na dzień; wreszcie 
zatroskani przyjaciele i lekarze zalecili 
mu pobyt przez czas jakiś na południu 
Francji .

Lecz Chopin nie mógł zdecydować 
się na podróż. Jak nieraz w swoim ży-
ciu, przeżywał kłopoty finansowe, był 
jednak zbyt dumny, by dać to komukol-
wiek poznać – choć jego liczni przyja-
ciele i admiratorzy z pewnością chętnie 
pośpieszyliby mu z pomocą. Nadto nie 
mógł pogodzić się z rozłąką na dłuższy 
czas ze swymi przyjaciółmi, swym for-
tepianem i  z George Sand, wybranką 
swego serca. Wolał, nie bacząc na swój 
stan, spędzić zimę jak zwykle w Paryżu.

Wtedy George Sand podjęła – jak 
mówiono, przez wzgląd na swego syna 
Maurice’a – decyzję o  wyjeździe na

Friedrich Chopin war seit seiner 
Kindheit von zarter Natur und fei- 
nem Körperbau, dazu durch das viele 
Clavierspielen von sehr reizbarem 
Nervensystem. Kein Wunder, daß das 
unruhige Pariser Leben mit seinen 
zahllosen Vergnügungen und späten 
Abendgesellschaften, in welches er seit 
dem Jahre l832 hineingerathen war, 
höchst nachtheilig und aufreibend auf 
die Constitution des Gefeierten wirkte, 
sodaß im Herbst 1837 bedenkliche An-
fälle von Brustkrankheit sich bei ihm 
einstellten .

Anfangs hoffte man, der nächste 
Sommer mit seinen linden Lüften 
würde den Patienten wieder herstellen 
allein dem war nicht so. Seine Kräfte 
erschöpften sich von Tag zu Tag mehr; 
schließlich wurden die Freunde und 
Aerzte ernstlich besorgt und rieten 
ihm, einige Zeit nachdem südlichen 
Frankreich zu gehen .

Aber Chopin vermochte sich nicht 
zu der Reise zu entschließen. Er be-
fand sich, wie öfter in seinem Leben, 
in großer Geldverlegenheit und war 
doch zu stolz, Jemand dies merken zu 
lassen, obgleich er von Seiten seiner 
zahlreichen Freunde und Gönner so-
fort und mit größter Bereitwilligkeit 
Geld bekommen haben würde. Ferner 
konnte er es nicht über sich gewinnen, 
auf unbestimmte Zeit so weit von sei- 
nen Freunden, seinem Piano und von 
George Sand, der Geliebten seiner  
Seele, zu scheiden. Lieber wollte er  
den Winter, wie gewöhnlich, zu Paris 
verbringen trotz der Unzuträglichkeit 
für seinen Zustand.

Da faßte George Sand – wie es 
heißt, aus Rücksicht für ihren Sohn 
Maurice – den Entschluß, nach der
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wyspę Majorkę i  nakłaniała Chopina, 
by wziął udział w  wyprawie. Chopin 
nie zdołał oprzeć się jej namowom, 
zwłaszcza że w  międzyczasie, dzięki 
sprzedaży Preludiów, jego portfel 
znów był pełny: sprzedał je w  sierp-
niu 1838 roku za dwa tysiące franków  
Camille’owi Pleyelowi30. Tak więc, 
wraz z ukochaną kobietą i obojgiem jej 
dzieci, Maurice’em i  Solange, w  paź-
dzierniku 1838 roku wyjechał z Paryża, 
aczkolwiek jego przyjaciele sceptycznie 
oceniali to przedsięwzięcie.

Podczas podróży morskiej Chopin 
czuł się zupełnie dobrze, lecz wkrótce 
po wylądowaniu na Majorce stan jego 
niebezpiecznie się pogorszył; z  dnia na 
dzień bladł i  chudł, wreszcie wyglądał 
jak szkielet, a lekarze byli bezradni. Był 
przygotowany na najgorsze; tym bar-
dziej że zima tego roku okazała się prze-
rażająco sroga, dom – czy raczej szopa31 – 
w jakim mieszkali był w ruinie i nie miał 
potrzebnego wyposażenia, a  wezwany 
lekarz całkowicie błędnie zdiagnozował 
jego dolegliwości i  zalecił środki, które 
zaostrzyły przebieg choroby.

Insel Mallorca zu gehen und redete 
Chopin zu, an dieser Reise Theil zu 
nehmen. Dieser Bitte vermochte Cho-
pin nicht zu widerstehen, zumal auch 
inzwischen seine Börse sich durch 
den Verkauf seiner Präludien wieder 
gefüllt hatte: er hatte dieselben im 
August l838 für zweitausend Franken 
an Camillo Pleyel verkauft. Und so 
fuhr er denn mit der geliebten Frau 
sammt ihren beiden Kindern Maurice 
und Solange im October von Paris ab, 
obgleich seinen Freunden diese Reise 
durchaus nicht gerathen schien .

Während der Seefahrt befand sich 
Chopin ziemlich wohl; allein gleich  
nach der Landung aus Mallorca er-
krankte er gefährlich und wurde 
täglich schmaler und bleicher, sodaß er 
bald einem bloßen Gerippe glich und 
die Aerzte ihn vollständig aufgaben. 
Er war auf Alles gefaßt, um so mehr, 
als der Winter in jenem Jahre sich ge-
rade entsetzlich hartnäckig zeigte, das 
Haus, oder besser gesagt, die Hütte, in 
welcher sie wohnten, an allen Ecken 
baufällig und von Mobilien entblößt 
war, und der Arzt, den er zu Rathe ge-
zogen, sein Leiden gänzlich verkannte 
und Mittel anwendete, welche wider 
die Natur seiner Krankheit liefen .

30 Taką samą wersję przekazał Gutmann Niecksowi, co pisarz skomentował następująco: 
„Chopin [...] wprawdzie istotnie obiecał Pleyelowi ‘Preludia’, jednak przed wyjazdem otrzymał 
odeń zaledwie 500 franków, a pozostałe 1500 wypłacono mu wiele miesięcy później, po doręcze-
niu rękopisu”. Por. F. Niecks, Fryderyk Chopin, op . cit ., s. 286. Faktycznie, Chopin, wysyłając  
C . Pleyelowi autograf edycyjny Preludiów z Valldemossy 22 stycznia 1839 roku, tłumaczy: 
„Chcę dostać za niego na Francję i  Anglię tysiąc pięćset franków”. Zaś z Marsylii 
pisze w marcu do Fontany: „‘Preludia’ sprzedane więc Pleyelowi (odebrałem 500 fr.)”. Być może 
chodzi o kwotę odebraną przed wyjazdem. Por. Bronisław E. Sydow (oprac.), Korespondencja  
Fryderyka Chopina, PIW, Warszawa 1955, t. I, s. 335, 338. 

31 Była to willa w Son-Vent (Dom Wiatrów), której ściany były cienkie i nasiąknięte desz-
czem, panowały w niej zatem wilgoć i ziąb. Por. F. Niecks, Fryderyk Chopin, op . cit ., s. 289.  
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George Sand w swoich dziennikach 
(Historie de ma vie, Paris 185532) wy-
czerpująco relacjonuje podróż. Popełnia 
wszak jeden błąd, dotąd powtarzany 
przez biografów Chopina w książkach 
i  artykułach. Twierdzi mianowicie, 
że w  klasztorze kartuzów na Majorce 
Chopin skomponował również swoje 
Preludia33. Istotnie, mógł jej tam czę-
sto grywać owe klejnoty najczystszej 
poezji, osobliwe marzenia i wizje nocy, 
harmonijnie utkane z  zaklęć wróżek 
i  blasku księżyca, z  cierpień i  radości 
serca; jednak skomponował je przed 
wyjazdem z Paryża, o czym kilkakrot-
nie informował mnie jego ulubiony 
uczeń i  najserdeczniejszy przyjaciel, 
Adolf Gutmann, który przepisywał rę-
kopis do druku34 . 

Podczas choroby George Sand nie 
odstępowała przyjaciela nawet na krok. 
Ona to pierwsza instynktownie odczu-
ła, że zalecane przez lekarza kilkakroć

George Sand berichtet uns in ihren 
Memoiren („Histoire de ma vie”, Paris 
1855) ausführlich über diese Reise. 
Nur einen Irrthum begeht sie, der 
von den Chopin-Biographen in ihren 
Büchern und Aufsätzen bis jetzt stets 
nachgeschrieben wurde . Sie sagt näm-
lich, Chopin habe während jener Zeit in 
der Karthause aus Mallorca auch seine 
,,Präludien” geschrieben . Wohl konnte 
er ihr dieselben dort öfter vorgespielt 
haben; allein componirt hatte er jene 
Meisterwerke der duftigsten Poesie, 
jene seltsamen Träume und Bilder der 
Nacht, die aus Feenzauber und Mon-
desglanz, aus Herzeleid und Herzens-
freud’ harmonisch gewoben scheinen, 
schon vor seiner Abreise von Paris, wie 
mir sein Lieblingsschüler und intim-
ster Freund, Adolph Gutmann, der das 
Manuscript für den Druck copirt hat, 
wiederholt versicherte.

Während der Dauer der Krankheit 
wich George Sand keinen Augenblick 
von der Seite des Freundes. Sie war es 
auch, welche zuerst instinctiv fühlte, 

32 Polskie wydanie: Dzieje mojego życia, przeł. Maria Dramińska-Joczowa, PIW, Warszawa 
1968. 

33 Teza ta jest jednak trudna do przyjęcia, zważywszy na treść listów Chopina. Kompozy-
tor pisze bowiem do Juliana Fontany z Palmy 15 listopada 1838 roku: „Dostaniesz Preludia 
wkrótce […]”, w kolejnych listach: z 3 i 14 grudnia ponownie zapowiada nadesłanie rękopisu,  
a dopiero 22 stycznia wysyła Fontanie całość: „Posyłam ci ‘Preludie’”. Por. B.E. Sydow (oprac.), 
Korespondencja, op . cit., t. I, s. 327-328, 334. Zdaniem Jeana-Jacques’a Eigeldingera, Chopin 
skomponował na Majorce Preludia nr 4, 5, 7 (?), 9, 10, 14, 16 i 18; pozostałe zaś w Paryżu, jednak  
w Valldemossie ostatecznie je wykańczał. Por. J.-J. Eigeldinger, Fryderyk Chopin, przeł. Joanna 
Żurowska, NIFC, Warszawa 2011, s. 47. Por. też: Irena Poniatowska (wybór i komentarz), Zofia 
Chechlińska (współpraca), 24 Preludia Fryderyka Chopina . Faksymile autografu ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1999; Irena Poniatowska, 
Zofia Chechlińska (komentarz), Preludia op . 28, wydanie facsimilowe, NIFC, Warszawa 2009.

34 Kopia Preludiów sporządzona przez Gutmanna nie jest znana, Krystyna Kobylańska 
określa ją jako „zaginioną”. Por. K. Kobylańska, Rękopisy utworów Chopina, Katalog, cz . I, 
TiFC, PWM, Kraków 1977, s. 162.  
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w tygodniu upuszczanie krwi sprowa-
dzi na ukochanego niechybną śmierć, 
otoczyła chorego najtroskliwszą opie-
ką i  nie spoczęła, aż choroba zelżała, 
a przygnębienie, dręczące duszę Chopi-
na, stopniowo ustąpiło miejsca pogod-
niejszym nastrojom .

Od tej pory George Sand była dla 
Chopina imponującą czarodziejką, 
która przywróciła go życiu, a  cier-
pienia zamieniła w  niezaznane dotąd 
szczęście. A kiedy w marcu 1839 roku 
opuszczała Majorkę, pojechał wraz 
z nią do jej wiejskiej posiadłości w No-
hant i  spędził tu piękne lato35, czując 
się szczęśliwy i względnie zdrowy.

Jesienią 1839 roku George Sand 
wraz z  Chopinem – jeśli nawet nie-
zupełnie zdrowym, to jednak bardzo 
wzmocnionym – pojechała do Paryża. 
Tego lata stali się nierozłączni36 . Nawet 
jeśli ich związku nie pobłogosławiła 
sentencja urzędu czy kościoła, przecież 
oboje znajdowali pociechę w przekona-
niu, że uświęca go wzajemna wierność.

Wspólnie wynajęli piękne mieszka-
nie przy Square d’Orleans37. Początkowo 
Chopin pro forma wynajmował dodat-
kowo osobny, umeblowany pokój przy 

daß die von dem Arzt wöchentlich 
mehrmals vorgenommene Blutent-
ziehnug dem geliebten Kranken den 
sichern Tod bringen müsse; sie umgab 
ihn mit der zartesten Fürsorge und 
kannte weder Müdigkeit noch Abspan-
nung, bis endlich das Leiden wich und 
die düstere Laune, welche Chopin’s 
Geist gefesselt hielt, sich allmählich 
zerstreute, einer lichtvolleren, glückli-
cheren Stimmung Raum gewährend.

Seit jener Zeit war George Sand 
für Chopin die machtvolle Zauberin, 
die sein Leben dem Tode abgerungen 
und seine Leiden in ein nie gekanntes 
Glück verwandelt hatte. Und als sie 
im März 1839 Mallorca wieder verließ, 
zog er mit ihr zusammen auf ihren 
idyllischen Landsitz nach Nohant und 
verlebte hier einen schönen Sommer, 
in welchem er sich glücklich und ver-
hältnißmäßig wohl fühlte.

Im Herbst 1839 zog George Sand 
mit Chopin, der nun, wenn auch nicht 
vollkommen hergestellt, so doch sehr 
gekräftigt war, nach Paris. Beide wa- 
ren während des Sommers unzertrenn- 
lich geworden . Und wenn auch kein 
Spruch des Gerichts oder der Kirche 
ihren Bund gesegnet hatte, so tröste-
ten sich Beide doch mit der Ueberzeu-
gung, daß die gegenseitige Treue das 
Bündniß zwischen ihnen heilige.

Am Square d’Orleans mieteten sie 
eine gemeinschaftliche hübsche Woh-
nung. Anfangs hatte Chopin außerdem 
noch pro forma in einer benachbarten

35 Chopin przebywał w Nohant od 1 czerwca do 10 października 1839 roku. 
36 Przez cały rok 1840 Chopin przebywał wraz z pisarką w Paryżu, latem tego roku nie 

wybrali się do Nohant.
37 Chopin mieszkał na parterze pod numerem 9, George Sand zaś na pierwszym  piętrze 

pod numerem 5. Por. André Delapierre, Chopin à Paris, L’Harmattan, Paris 2004, s. 80.
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sąsiedniej ulicy, uchodzący oficjalnie 
za jego mieszkanie, gdzie codziennie 
o  określonej porze przyjmował wizyty 
osób spoza najbliższego kręgu. Jednak 
już po czterech tygodniach uznał to za 
nazbyt uciążliwe, zrezygnował z pokoju 
i odtąd przyjmował wszystkich gości we 
wspólnym mieszkaniu u George Sand, 
także lekcji udzielając w jej salonie. 

W  pierwszych miesiącach George 
Sand nie prowadziła w tym mieszkaniu 
własnej kuchni, lecz wraz z Chopinem 
i  dziećmi stołowała się u  przyjaciółki 
nazwiskiem Marliani, damy z najwyż-
szych paryskich sfer, przypadkiem zaj-
mującej dom sąsiadujący na tyłach z do-
mem George Sand. Mieszkania łączyła 
ścieżka biegnąca przez ogrody, umoż-
liwiająca Chopinowi, jego przyjaciółce 
i  jej dzieciom wygodną i  dyskretną 
komunikację. Wszelako już w paździer-
niku, wraz z pogorszeniem się pogody, 
przestało to być dogodne i George Sand 
zaprowadziła z  powrotem własne gos- 
podarstwo, zwłaszcza, że i jej, i Chopi-
nowi – jak wszystkim z  towarzystwa 
– wypadało w zimie od czasu do czasu 
wydać wieczorne przyjęcie. 

Podczas wieczoru, który urządził 
na początku listopada pan Léo – ten 
sam, któremu Chopin zadedykował 
Poloneza op. 53 – Chopin poznał 
niemieckiego kolegę, kompozytora 
i  wirtuoza fortepianu Moschelesa, 
o  którym wiele słyszał, którego jed-
nak dotąd nie poznał był osobiście,

Straße ein besonderes möblirtes Zim-
mer gemietet, welches officiell als seine 
Wohnung galt und wo er die Besuche 
von entfernter stehenden Personen 
täglich zu einer bestimmten Stunde 
empfing. Jedoch schon nach vier Wo-
chen ward ihm das lästig. Er gab das 
Zimmer auf und empfing Jedermann 
in der gemeinschaftlichen Wohnung 
bei George Sand, ertheilte auch in dem 
Salon derselben seine Stunden.

In dieser Wohnung hielt sich George  
Sand während der ersten Monate 
keine eigene Küche, sondern aß mit 
Chopin und ihren Kindern bei einer 
gemeinschaftlichen Freundin, Namens 
Marliani, einer Dame aus der besten 
Gesellschaft von Paris, die zufällig in 
dem Hause wohnte, welches hinten mit 
dem der George Sand zusammenstieß. 
Ein kleiner Gang durch die Gärten 
vereinigte beide Wohnungen, und so 
konnte Chopin sich mit seiner Freun-
din und deren Kindern stets ungese-
hen und ungenirt dorthin begeben. 
Allein schon im October, als das  
Wetter schlechter wurde, ward das 
doch unbequem, und George Sand 
schaffte sich wieder eine eigene Mena-
ge an, zumal sie und Chopin auch nicht 
umhin konnten, wie Jedermann, der 
zur Gesellschaft gehörte, im Winter 
hin und wieder Soiréen zu geben.

Auf einer Soirée, welche Herr 
Leo – derselbe, dem Chopin die Polo-
naise Opus 53 gewidmet hat – Anfang 
November gab, lernte Chopin seinen 
deutschen Collegen, den Componi-
sten und Claviervirtuosen Moscheles 
kennen, von dem er schon so viel ge-
hört hatte, den er aber bis dahin noch
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a wkrótce po tym spotkaniu zostali obaj 
zaproszeni przez króla Ludwika Filipa 
do St. Cloud, by 29 listopada zagrać dla 
dworu. Chopin zagrał przed rodziną 
królewską najpierw nokturn, po czym 
kilka etiud; podziwiano go i  dopiesz-
czano jak ulubieńca. Następnie Mo-
scheles zaprezentował kilka utworów 
salonowych, wreszcie wspólnie z Cho-
pinem swoją sonatę na cztery ręce38 .

Gutmann był świadkiem, gdy 
rankiem przed koncertem ćwiczyli 
tę sonatę i do dziś dokładnie pamięta 
zdziwienie kompozytora [Moschelesa] 
sposobem, w  jaki Chopin grał legato 
w  jego własnym Adagio. To było dlań 
coś zupełnie nowego; takiego wykona-
nia jeszcze nie słyszał.

1 grudnia – dwa dni po koncercie 
– Chopin otrzymał z  dworu srebrną 
filiżankę, wewnątrz pozłacaną; nie 
serwis z Sèvres, jak błędnie podaje się 
we wszystkich dotychczasowych bio-
grafiach. Filiżanka była bez futerału; 
Chopin na własny koszt kazał go wy-
konać, z  napisem: „Donné par le roi 
Louis Philippe”. Moscheles otrzymał 
torbę podróżną.

Chopin grał później ponownie dla 
dworu, za co przysłano mu po prostu 
200 franków. Mistrza tak to rozgnie-
wało, że zanim ochłonął, powiedział 
drwiąco do Gutmanna, że wystarczy 
mu to na krawca . 

nicht persönlich kannte, und kurze 
Zeit nach diesem Zusammentreffen 
wurden Beide vom König Louis Phi-
lipp, am November, nach St. Cloud zu 
einem Hofconcert eingeladen. Chopin 
spielte vor der königlichen Familie 
zuerst ein Notturno, nachher einige 
Etüden, und wurde wie ein Liebling 
bewundert und gehätschelt. Hierauf 
trug Moscheles einige Salonstücke vor, 
und zuletzt mit Chopin zusammen sei- 
ne vierhändige Sonate. 

Gutmann war zugegen, wie diesel-
be am Morgen vorher probirt wurde, 
und erinnert sich noch heute deutlich 
des Staunens des Componisten da-
rüber, wie Chopin das Legato in dem 
Adagio spielte. Das war ganz neu für 
ihn; so hatte er dasselbe nie gehört.

Am l. December – zwei Tage nach 
dem Concerte – erhielt Chopin vom 
Hofe eine silberne, innen vergoldete 
Tasse; nicht ein Servis von Sevres,  
wie in den bisherigen Biographieen 
überall fälschlich angegeben ist. Die 
Tasse war ohne Futteral, und Chopin 
ließ sich auf eigene Kosten ein solches 
anfertigen mit der Inschrift: „Donné 
par le roi Louis Philippe”. – Moscheles 
bekam ein Necessaire . 

Später spielte Chopin nochmals 
am Hofe, wofür man ihm einfach 200 
Franken sandte. Der Meister ärgerte 
sich darüber so sehr, daß er in seinem 
ersten Zorne mit moquanter Stimme 
zu Gutmann sagte: „Das reicht für  
meinen Schneider”.

38 Sonata Es-dur op. 47. 
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W lutym 1840 roku cierpienia Cho-
pina ponownie się nasiliły. Dołączyła 
się chroniczna bezsenność, a  objawy 
nieżytu płuc nie pozostawiały wątpli-
wości. Nie sposób było dłużej łudzić 
się co do powagi jego stanu. I  choć 
teraz każde lato spędzał z  George 
Sand w  Nohant39, a  tamtejsze czyste 
powietrze i  łagodny klimat zawsze 
przynosiły mu ulgę – tym większą, że 
mógł tam zażywać nieskrępowanej 
swobody – jednak zimy w Paryżu, z ich 
przenikliwymi wiatrami, pogarszały 
stan i  choroba z  każdym rokiem czy-
niła postępy. Kaszel był coraz bardziej 
uporczywy; zdarzały się dni, w  któ-
rych chorego męczyły duszności i  był 
tak słaby, że, kiedy chciał odwiedzić 
przyjaciół, trzeba go było na schodach 
podpierać pod oba ramiona. Nasilające 
się cierpienia fizyczne prowadziły też 
często do pogorszenia nastroju.

Kompozycje pochodzące z  okresu 
od 1840 do końca 1846 roku noszą nu-
mery opusowe od 53 do 65. Wszystkie 
bez wyjątku są bardzo piękne. Lecz 
tęsknota i  osobliwe rozdrażnienie, 
emanujące szczególnie z  ostatnich 
spośród nich, podobnie jak niedostatek 
owej dobroczynnej klarowności, którą 
odznaczają się inne jego poematy mu-
zyczne, dobitnie świadczą o pożałowa-
nia godnym stanie chorego kompozy-
tora .

Im Februar 1840 nahmen die Lei- 
den Chopin’s wieder zu. Es stellte sich 
andauernde Schlaflosigkeit ein, und 
die Symptome der Lungenaffection 
zeigten sich deutlich . Man konnte sich 
über den Ernst seines Zustandes nicht 
mehr täuschen. Und wenn er nun auch 
allsommerlich mit der George Sand 
zusammen nach Nohant ging und dort 
in reiner, milder Luft immer einige 
Linderung fand, zumal er daselbst frei 
und ganz nach seinem Gefallen leben 
konnte, so verschlimmerte der Pariser 
Winter mit seinen rauhen Winden doch 
stets wieder das Leiden, und mit jedem 
Jahre machte die Krankheit größere 
Fortschritte. Der Husten wurde hart-
näckiger, und manchen Tag war der 
Kranke so matt und litt derartig an 
Luftmangel, daß derselbe, wenn er sei- 
ne Freunde besuchen wollte, sich an 
beiden Armen die Treppen hinauf nach 
deren Wohnungen führen lassen muß- 
te. Die Verschlimmerung seiner physi-
schen Leiden führte endlich auch öftere 
Trübungen seines Geistes herbei.

Die Compositionen dieser Epoche 
von 1840 bis Ende 1846 bestehen in 
den Werken, welche die Zahlen 53 bis 
65 tragen. Es sind durchweg schöne 
Musikstücke. Allein die Schwermuth 
und eigenartige Gefühlsaufregung, 
die besonders aus den letzten heraus-
strömt, sowie der Mangel an jener 
wohlthuenden Klarheit, durch welche 
sich sonst seine musikalischen Poesien 
auszeichneten, sprechen laut von dem 
beklagenswerthen Zustand des kran-
ken Tondichters .

39 Chopin przebywał w Nohant latem 1839 roku oraz co roku w okresie 1841-1846.  
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Wiosną 1847 roku George Sand jak 
zwykle wybrała się z Paryża do swojej 
letniej siedziby w Nohant. Tym razem 
Chopin nie mógł jej towarzyszyć, po-
nieważ George Sand zamierzała tam 
wydać swoją córkę Solange, a  ślub40 
wymagał obecności w  Nohant barona 
Dudevanta, rozwiedzionego małżonka 
sławnej pisarki.

Chopin musiał więc pozostać 
w  Paryżu, tu zaś stan jego zdrowia 
pogorszył się tak gwałtownie, że przez 
dłuższy czas poważnie obawiano się, 
iż łoże boleści wkrótce zamieni na 
trumnę. Lecz Adolf Gutmann, który 
z  ulubionego ucznia Chopina stał się 
jego najbliższym przyjacielem towa-
rzyszącym mu w tych latach, był przy 
nim niemal co dzień, opiekował się nim 
z  największą i  najofiarniejszą troską, 
odpłacaną przez chorego rozczulającą 
wdzięcznością. Skazany na dyskrecję 
chory mówił wówczas niewiele więcej, 
niż: – Czy też Gutmann nie jest jeszcze 
zmęczony? Czy nie będzie to dla niego 
zbyt duży wysiłek, by jeszcze czuwał 
przy mnie? Ach, nie chcę go nękać, ale 
też nie chcę mieć stale w pobliżu niko-
go innego. – I  dzięki niezmordowanej 
opiece wiernego przyjaciela, jak i dzię-
ki staraniom lekarza, doktora Molina, 
w  początkach maja Chopin stanął 
wreszcie na nogi .

Gutmann od dawna pragnął po-
siadać wizerunek Chopina, a  zaprzy-
jaźniony z  nim sławny malarz Franz

Im Frühjahr 1847 ging George 
Sand, wie gewöhnlich, von Paris nach 
Nohant auf ihren Sommersitz. Dies- 
mal konnte Chopin ihr nicht folgen, 
denn George Sand wollte daselbst ihre 
Tochter Solange verheirathen, und zu 
der Hochzeit war die Gegenwart des 
Barons Dudevant, des geschiedenen 
Gemahls der berühmten Schriftstelle-
rin, in Nohant nothwendig .

Chopin mußte also in Paris bleiben, 
und hier verschlimmerte sich nun sein 
Zustand plötzlich so gewaltig, daß man 
längere Zeit ernstlich fürchtete, er 
würde sein Krankenbett bald mit dem 
Sarge vertauschen. Doch Adolf Gut-
mann, der aus seinem Lieblingsschüler 
sein Lieblingsfreund geworden, und 
mit dem er während der ganzen Jahre 
fast tagtäglich zusammen war, pflegte 
ihn mit der größten und aufopfernd-
sten Sorgfalt, welche der Kranke mit 
rührender Dankbarkeit vergalt. ,,Ist 
Gutmann auch nicht müde? Wird es 
ihn nicht zu sehr anstrengen, daß er 
noch weiter bei mir wache? Ach, ich 
möchte ihn nicht so plagen, und doch 
möchte ich keinen Andern so viel um 
mich haben, wie ihn” – in ähnlichen 
Aeußerungen bewegte sich fast aus-
schließlich die Rede des zur Schweig-
samkeit verurtheilten Kranken. Und 
Dank dieser unermüdlichen Pflege des 
treuen Freundes, sowie den Bemühun-
gen des Arztes Dr . Molin gelang es, 
Chopin endlich zu Anfang des Mai so 
ziemlich wieder herzustellen .

Gutmann hatte schon lange den 
Wunsch, ein Bild Chopin‘s zu besitzen, 
und der ihm befreundete berühmte

40 Ślub odbył się 19 maja 1847 roku. 
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Winterhalter chciał wykonać portret, 
wciąż jednak nie udało się zrealizo-
wać tego życzenia. Teraz wreszcie 
przyszedł na to czas. Gdy mianowicie 
pewnej nocy powracający do zdrowia 
Chopin gawędził z Gutmannem, wyra-
żając mu swoją wdzięczność za ofiarną 
opiekę, ten skorzystał ze sposobności 
i wyjednał od Chopina obietnicę pozo-
wania do portretu .

Już 2 maja Winterhalter odwiedził 
kompozytora i  sporządził jedyny dziś 
istniejący portret z  natury Chopina 
żywego, noszący, obok podpisu artysty, 
datę 2 maja 1847; wizerunek ten, po-
dobnie jak jedyny wykonany z natury 
portret Chopina zmarłego, znajduje 
się w  posiadaniu Gutmanna41, wśród 
innych relikwii Chopina. Jest on załą-
czony do tego artykułu w  formie wy-
konanego z powodzeniem drzeworytu. 
Drugi portret z  natury, namalowany 
przez Ary’ego Scheffera, ostatnio w po-
siadaniu siostry Chopina, pani Izabeli 
Barcińskiej, został zniszczony we 
wrześniu 1863 roku przy Krakowskim 
Przedmieściu42 wskutek niepokojów 
politycznych .

Maler Franz Winterhalter wollte das 
Portrait fertigen, allein Chopin hatte 
einen instinctiven Widerwillen gegen 
das Portraitirt-Werden, und so war 
bisher noch immer nichts aus der Ver-
wirklichung von Gutmann’s Wunsch 
geworden . Jetzt endlich sollte dersel-
be in Erfüllung gehen. Als nämlich 
Chopin während der Besserung eines 
Nachts mit Gutmann traulich plau-
derte und ihm seine Erkenntlichkeit 
für die aufopfernde Pflege dankend 
aussprach, benutzte Gutmann die Ge-
legenheit, von Chopin das Versprechen 
zu erhalten daß er zu einem Portrait 
sitzen wolle .

Schon am 2. Mai kam Winterhalter 
zu Chopin und zeichnete das einzige 
jetzt existirende, direct nach der Na- 
tur gefertigte Portrait des lebenden 
Chopin, welches neben dessen Unter-
schrift das Datum vom 2. Mai 1847 
trägt und noch heute, ebenso wie das 
einzige nach der Natur gezeichnete 
Bild des todten Chopin, unter anderen 
Chopin-Reliquien in Gutmann’s Besitz 
ist . Es ist in einem wohlgelungenen 
Holzschnitt diesem Artikel beigege- 
ben . Das zweite, direct nach der Na-
tur von Ary Scheffer gemalte, zuletzt 
in Besitz von Chopin’s Schwester, der 
Frau Isabella Barcinska, befindlich ge-
wesene Portrait des lebenden Chopin 
ward im September 1863 zu Krakau 
bei Anlaß der politischen Unruhen  
vernichtet.

41 Rysunek ołówkiem Franza Xavera Winterhaltera Portret Fryderyka Chopina (2252175)  
znajduje się w zbiorach Muzeum Chopina w Warszawie [D/245]. Został zakupiony w Paryżu od 
Isabelle Prouvost-Poulain w 1998 roku. Jego wcześniejsze losy nie są znane. Chopin wysoko 
cenił umiejętności Winterhaltera („z wielkim talentem”); w liście do rodziny stwierdził, że wi-
zerunek jest „bardzo podobny”. Por. B.E. Sydow (oprac.), Korespondencja, op . cit ., t. II, s. 206.  

42 W oryginale napisano mylnie: w Krakowie .
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George Sand wyraziła wdzięczność 
Gutmannowi za jego ofiarną opiekę 
nad chorym Chopinem w  liście z  No-
hant z  12 maja, który przed kilkoma 
miesiącami opublikowałem w artykule 
poświęconym Chopinowi w  „Gegen-
wart” Paula Lindaua (nr 28 z 12 lipca 
1879)43. Z  listu jasno wynika, że na 
początku roku 1847, przed wyjazdem 
George Sand do Nohant, nie doszło 
jeszcze do zupełnego zerwania sławnej 
pisarki z  Chopinem, jak dotąd wszę-
dzie podawano. Rozstanie nastąpiło 
później, jak opowiem poniżej, opisując 
jego szczególny przebieg44 . 

W  zimie 1847/1848 stan zdrowia 
Chopina był bardzo niestabilny, lecz 
Mistrz, choć z przerwami, znów mógł 
poruszać się i pracować.

16 lutego 1848 roku w sali Pleyela  
Chopin dał koncert, występując pu-
blicznie po raz pierwszy od lutego 
1842. 

George Sand dankte Gutmann 
für seine aufopfernde Pflege Chopin’s 
während der eben geschilderten Lei- 
denszeit in einem Briefe aus Nohant 
vom 12. Mai, welchen ich vor einigen 
Monaten in meinem Chopin-Artikel 
in Paul Lindau’s „Gegenwart” (Nr. 28 
vom 12. Juli 1879) der Oeffentlichkeit 
übergab und aus dem klar hervorgeht, 
daß der vollständige Bruch George 
Sand’s mit Chopin nicht im Anfang 
des Jahres 1847 vor der Abreise der be-
rühmten Schriftstellerin nach Nohant 
erfolgt ist, wie bisher überall unrichtig 
angegeben. Der Bruch zwischen Bei- 
den erfolgte vielmehr weit später, wie 
ich unten mit Anführung der speciel-
len Vorgänge erzählen werde.

Im Winter 1847 bis 1848 war  
Chopin’s Gesundheitszustand ein sehr 
schwankender, aber er konnte doch 
wenigstens wieder, wenn auch mit 
Unterbrechungen, gehen und arbeiten .

Am 16 . Februar 1848 gab er im 
Pleyel’schen Saale ein Concert, das er-
ste öffentliche seit dem Februar 1842.

43 B. Stavenow, Drei Briefe von George Sand und Frédéric Chopin an Adolf Gutmann, „Die 
Gegenwart” 1879, t. 16, nr 28, s. 28-30.

44 Zerwanie stosunków George Sand z Chopinem nastąpiło na przełomie wiosny i lata 1847 
roku. Wnioskować można, że Chopin nie wtajemniczył Gutmanna w szczegóły swojej sytuacji 
osobistej, mimo że to właśnie Gutmann stał się jego najbliższym przyjacielem i opiekunem 
wiosną tegoż roku, kiedy to stan zdrowia Chopina – jak pisze Stavenow – „pogorszył się tak 
gwałtownie”. Być może kompozytor żywił jeszcze nadzieję na poprawę sytuacji? Tak przynaj-
mniej wnioskować można z jego listu do George Sand datowanego 24 lipca 1847: „Czas zrobi 
swoje. Poczekam – zawsze ten sam”. Por. B.E. Sydow (oprac.), Korespondencja, op . cit .,  
t. II, s. 212. Co do daty jednak nie ma wątpliwości; w drugiej połowie lipca 1847 roku George 
Sand pisze o Chopinie do Emanuela Arago: „Co to za ulga dla mnie! Jak uciążliwe więzy uległy 
zerwaniu”; zaś do Chopina 28 lipca: „Żegnaj, Mój Przyjacielu. [...] Dziękować będę Bogu za to 
osobliwe zakończenie dziewięciu lat oddanej przyjaźni”. Por. Mieczysław Tomaszewski, Cho-
pin . Człowiek, dzieło, rezonans, PWM, Kraków 2005, s. 113.  
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Bardziej doborowej publiczności 
niż ta, którą miał tego dnia, Maestro 
nie mógłby sobie wymarzyć. Sala była 
przepełniona, choć bilety kosztowały po 
dwadzieścia franków, a  Chopin został 
obsypany dowodami najwyższej czci 
i podziwu dla swego geniuszu. George 
Sand również była obecna. Siedziała 
z synem Maurice’em i Lisztem w niszy 
przy oknie. Sam Chopin głęboko prze-
żył koncert. Ten triumf, ostatni, jaki 
dane mu było przeżyć w  Paryżu, był 
jak balsam na rany, jakimi doświadczał 
go los. – 

Osłabiony przez dotkliwe cierpie-
nia fizyczne, ostatniej swojej zimy Cho-
pin był z dnia na dzień coraz bardziej 
kapryśny i  nieznośny. Wizyty przyja-
ciół odwiedzających dom George Sand 
budziły jego nieskrywane niezadowo-
lenie, co oczywiście dla sławnej pisar-
ki nie mogło być przyjemne. Do tego 
doszły później tarcia między Maestrem 
i  rodziną Dudevant, wywołane przez 
zamążpójście Solange – nie po myśli 
Chopina i, jak się później okazało, nie-
szczęśliwe. Nadto syn pisarki, który 
tymczasem wyrósł na mężczyznę, nie 
we wszystkim zgadzał się z Chopinem, 
przyzwyczajonym do roli opiekuna . 
Z obu stron padały uszczypliwe uwagi 
i ostre słowa, a George Sand, zarazem 
matka i  ukochana, znajdowała się 
w nader kłopotliwym położeniu.

Ein gewählteres Publicum, als er 
an diesem Tage hatte, konnte sich der 
Maestro nicht wünschen. Der Saal war 
überfüllt, obgleich die Billets zwanzig 
Franken kosteten, und Beweise der 
höchsten Verehrung und Bewunde-
rung seiner Genialität wurden ihm zu 
Theil . George Sand war auch zugegen . 
Sie saß mit ihrem Sohne Maurice und 
mit Liszt in einer Fensternische. Cho-
pin fühlte sich selbst tief ergriffen von 
seinem Concert . Dieser Triumph, der 
letzte, den er in Paris erlebte, war Bal-
sam auf die Wunde, die ihm das Schick-
sal an seiner Gesundheit geschlagen. – 

Durch die fürchterlichen physi-
schen Leiden geschwächt, war der 
kranke Chopin im letzten Winter von 
Tag zu Tag launischer und unver-
träglicher geworden. Die Freunde, wel- 
che George Sand’s Haus besuchten, 
wurden dem Kranken unbequem, und 
er zeigte sich ihnen so unliebenswür-
dig wie möglich, was der berühmten 
Schriftstellerin selbstverständlich 
nicht gerade angenehm war . Dazu ka-
men ferner Reibungen zwischen dem 
Maestro und der Familie Dudevant 
aus Anlaß der Verheirathung Solan-
ge’s, welche nicht in Chopin’s Sinne 
gelegen und sich hernach auch als eine 
unglückliche herausstellte. Dann war 
der Sohn, der inzwischen zum Manne 
herangewachsen, nicht immer mit den 
Ansichten Chopin’s, der noch weiter 
seinen Vormund, wie früher, spielen 
wollte, einverstanden. Es fielen pikir-
te, scharfe Bemerkungen auf beiden 
Seiten, wobei George Sand auf der 
einen Seite als Mutter, auf der ande-
ren als Geliebte sich in die peinlichste  
Lage versetzt sah.
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Po licznych bezskutecznych pró-
bach zaprowadzenia w  swoim domu 
pokoju i  spokoju, rozdarta pomiędzy 
Chopinem, dziećmi, zięciem45 i  od-
wiedzającymi ją przyjaciółmi, traciła 
cierpliwość i  odczuwała zrozumiały, 
rosnący żal do sprawcy powtarzających 
się napięć, zwłaszcza że ten, przez swo-
je nastroje i  chorobę wymagającą nie-
ustannych posług, stawał się dla niej 
także bezpośrednim ciężarem. Troska, 
którą wcześniej chętnie go otaczała, 
po tym wszystkim stała się dla niej już 
tylko pracą.

24 lutego 1848 wybuchła wiadoma 
rewolucja, która cały Paryż wprawiła 
w niepokój i zamęt, a wielu skłoniła do 
ucieczki. Również George Sand uciekła 
z rodziną ze zrewoltowanego miasta do 
swojej zacisznej posiadłości wiejskiej, 
zostawiła jednak Chopina w  przera-
żonej stolicy, ponieważ w tym właśnie 
czasie, na skutek wysiłku włożonego 
w wyżej opisany koncert w sali Pleyela, 
złożony cierpieniem leżał w łóżku i nie 
mógł udać się w podróż.

Nie ukrywała zadowolenia, że 
w  ten sposób – pozornie zmuszona 
przez okoliczności – uwolniła się od 
niego, wiedziała bowiem bardzo do-
brze, że duma nie pozwoli mu na to, 
by z własnej woli podążyć za nią, gdy 
poczuje się lepiej, czy napisać do niej, 

Nachdem sie auf die verschiedenste 
Art vergeblich versucht hatte, Ruhe 
und Frieden in ihrem Hause zwischen 
Chopin und ihren Kindern, ihrem 
Schwiegersohn sowie den sie besuchen-
den Freunden wieder herzustellen, 
wurde sie dieser fortwährend sich 
wiederholenden häuslichen Gespannt- 
heiten überdrüssig, und eine leicht 
erklärliche Unzufriedenheit mit dem 
Urheber derselben stellte sich nach 
und nach bei ihr ein, zumal derselbe 
ihr auch schließlich persönlich mit sei- 
ner steten Verstimmtheit und seiner 
der ununterbrochensten Aufwartung 
bedürfenden Krankheit eine Last wur-
de. Die Pflege, welche sie früher gern 
versah, war ihr jetzt nach alledem eine 
Arbeit geworden.

Da brach am 24. Februar 1848 die 
bekannte Revolution aus, welche ganz 
Paris in Unruhe und Aufruhr versetzte 
und Viele zur Flucht veranlaßte. Auch 
George Sand floh mit ihrer Familie aus 
dem aufständischen Paris nach ihrem 
stillen Landsitz, ließ aber Chopin in 
der alarmirten Hauptstadt zurück, da 
er zur Zeit gerade – in Folge der An-
strengungen bei seinem obenbeschrie-
benen Pleyel-Concerte – von großen 
Leiden geplagt, im Bette lag und nicht 
mitgenommen werden konnte.

Sie war sichtlich froh, auf diese 
Weise, scheinbar durch die Umstände 
gezwungen, von ihm loszukommen; 
denn sie wußte selber recht gut, daß 
er zu stolz war, um aus freien Stücken, 
wenn es ihm wieder besser ginge, nach- 
zureisen oder ihr zuerst zu schreiben,

45 Jean-Baptiste-Auguste Clésinger – mąż Solange. 
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zanim ona zaanonsuje mu szczęśliwe 
dotarcie do Nohant i zawezwie do pój-
ścia w jej ślady.

Wprawdzie George Sand utrzymu-
je, że wysłała taki list zaraz po przy-
byciu do Nohant. Jednak Gutmann nie 
dowierza jej zapewnieniom, ponieważ 
zabrała ze sobą innego wspólnego 
przyjaciela, który ostatnio w  Paryżu 
często ją odwiedzał; w  każdym razie 
faktem jest, że list nie dotarł do rąk 
chorego. I  w ten sposób – bo odtąd 
już żadna ze stron nie wykonała na-
stępnego kroku – doszło do rozstania, 
a  zerwanie było tylko kwestią czasu.

Gutmann zresztą nie sądzi, by 
wówczas jeszcze miłość Chopina do 
George Sand płonęła żywym ogniem. 
Uważa, że w  stosunku Maestra do 
podziwianej pisarki było coraz mniej 
miejsca na cokolwiek poza rutyną. Wy-
nika to wyraźnie z pewnego biletu, jaki 
otrzymał od Chopina, w którym znala-
zło się zdanie: „Chętnie zacisnąłbym 
oczy, by nie dostrzegać tego wszyst-
kiego, co widzę wokół siebie – jak po-
wiedziano, George Sand obdarzyła już 
swoją miłością kogoś innego – gdyby 
tylko pozwolono mi z nimi żyć!”46 

W  kwietniu, kiedy stan zdrowia 
jako tako poprawił się, Chopin wyje-
chał z Paryża, uprzykrzonego mu tak 
przez to zerwanie, jak i przez niepoko-
je polityczne, do Londynu, najserdecz-
niej zapraszany przez wiele życzliwych 
i  miłych mu osób po drugiej stronie 
Kanału.

ehe sie ihm ihre glückliche Ankunft 
in Nohant angezeigt und ihn zum  
Nachfolgen aufgefordert hatte.

George Sand behauptet zwar, sie 
hätte gleich nach ihrem Eintreffen 
auf dem Landsitz einen solchen Brief 
geschrieben. Allein Gutmann zweifelt 
sehr daran, zumal sie einen anderen 
gemeinschaftlichen Freund, der in der 
letzten Zeit zu Paris schon stark ihr 
Haus frequentirte, mit auf ihr Gut ge-
nommen; wenigstens steht das Factum 
fest, daß der Brief nicht in die Hände des 
Kranken gelangte. Und so war – da nun 
von keiner Seite sich Jemand rührte – 
die Trennung da und der Bruch fertig.

Gutmann glaubt übrigens nicht, 
daß bei Chopin die Flamme der Liebe 
für George Sand noch damals groß ge-
wesen. Er meint, das Verhältniß zu der 
gefeierten Schriftstellerin sei dem Ma-
estro vielmehr nach und nach bloß zur 
Gewohnheit geworden, wie auch deut- 
lich aus einem Billet hervorgeht, wel- 
ches Chopin an Gutmann richtete und 
in welchem die Aeußerung sich findet: 
,,Ich würde gern die Augen zugedrückt 
haben all dem gegenüber, was ich um 
mich sehe” – wie schon gesagt, hatte 
George Sand bereits ihre Liebe einem 
Andern zugewandt – ,,wenn man mir 
nur erlaubt hätte, mit ihnen zu leben!”

Im April, als es wieder mit seiner 
Gesundheit etwas leidlich ging, reiste 
Chopin, dem Paris durch diesen Bruch 
und durch die politischen Unruhen 
verleidet war, nach England, wohin  
ihn viele wohlwollende und liebens- 
würdige Personen jenseits des Canals 
auf das Herzlichste eingeladen.

46 Analogiczne wspomnienie przekazał Ferdynand Hoesick: „[Chopin] nie żenował się ode-
zwać do Gutmana [sic!]: ‘Na wszystkie jej (Sand) sprawki, zamknę oczy, byleby tylko zabrać 
mię chciała z sobą do Nohant’”. Por. F. Hoesick, Fryderyk Chopin i Georges [sic!] Sand, „Echo 
Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1890, nr 353, s. 324-325.
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Tu już od dawna kompozycje Cho-
pina cieszyły się zasłużoną popular-
nością. Naturalne więc, że wszędzie, 
gdzie tylko Mistrz się pokazał, przyj-
mowano go z  wielkim szacunkiem 
i  ową serdeczną sympatią, która jest 
najpiękniejszą nagrodą dla kompo-
zytora i  artysty, i  która w  niemałym  
stopniu przyczyniła się do tego, że na 
krótko zapomniał o  swoich dolegliwo-
ściach. Po przedstawieniu go przez 
księżną Sutherland królowej Wikto-
rii i  występie na dworze królewskim 
dzień w  dzień bywał zapraszany do 
pierwszych domów Anglii i  wszędzie 
przyjmowano go jako ulubieńca, nie 
szczędząc dowodów uznania.

Wszelako ten rozgardiasz, przyję-
cia do późnej nocy i  niewygody świa-
towego życia rzecz jasna nie służyły 
nadwyrężonemu zdrowiu fetowanego, 
skorzystał więc z zaproszenia do Szko-
cji. Wpadł jednak z deszczu pod rynnę, 
bowiem – jak można było przewidzieć 
– tamtejszy surowy klimat bardzo nie-
korzystnie wpłynął na jego organizm. 
Panujące w  Szkocji mgły, szczególnie 
szkodliwe dla osób o  wrażliwych ner-
wach, zaciążyły na jego psychice; w tej 
atmosferze odżyły owe nieokiełznane 
wyobrażenia i myśli, które już wcześ- 
niej dręczyły go w chorobie. 

Z  początkiem roku 1849 Chopin 
powrócił do Paryża47 , gdzie wkrótce po

Hier hatten schon lange Chopin’s 
Compositionen die verdiente Popula- 
rität erlangt. Es ist daher ganz natür-
lich, daß der Meister überall, wo er sich 
zeigte, mit großer Achtung und jener 
herzlichen Sympathie empfangen wur-
de, die der schönste Lohn des Dichters 
und Künstlers ist und die nicht wenig 
dazu beitrug, ihn sein Leid eine kurze 
Zeit lang vergessen zu machen. Nach- 
dem er bei der Herzogin von Suther-
land der Königin Victoria vorgestellt 
worden war und bei Hofe gespielt hatte, 
erhielt er Tag für Tag Einladungen in 
die ersten Häuser Englands, und übe-
rall wurde er mit Ehrenbezeugungen 
und als erklärter Liebling empfangen.

Jedoch dieser Trubel, die späten 
Abendgesellschaften und die Unbe- 
quemlichkeiten des Salonlebens waren 
natürlich dem angegriffenen Zustan-
de des Gefeierten nicht zuträglich, 
weshalb dieser einer Einladung nach 
Schottland Gehör gab. Aber da kam 
er von der Skylla in die Charybdis; 
denn, wie vorauszusehen, wirkte der 
Aufenthalt in dem dortigen rauhen 
Klima erst recht nachtheilig auf seine 
Gesundheit . Die in Schottland herr-
schenden Nebel, nervösen Menschen 
besonders schädlich, beeinflußten sei- 
ne Gemüthsstimmung und erzeugten 
von Neuem jene wilden Phantasien 
und Gedanken, die ihn schon früher 
während seiner Krankheiten gequält 
hatten .

Anfangs des Jahres 1849 kehrte 
Chopin nach Paris zurück, wo er bald

47 Chopin powrócił do Paryża pod koniec listopada 1848 roku. Z Edynburga do Londynu 
wyjechał 16 listopada, zaś z Londynu do Paryża – 23 listopada. Por. Irena Poniatowska, Boże-
na Weber, Fałszywa atrybucja . Fortepian Jane Wilhelminy Stirling w Muzeum Uniwersytetu  
Jagiellońskiego, „Ruch Muzyczny” 2010, nr 3, s. 30.  



Szkic o Chopinie Bernharda Stavenowa (1880) 249

przybyciu doświadczył bolesnej straty: 
zmarł nagle doktor Molin – lekarz, 
którego troskliwości cierpiący artysta 
zawdzięczał przeżycie wcześniejszych 
ataków choroby .

Przygnębionego pacjenta ogarnęło 
zupełne zwątpienie, a  jego choroba 
czyniła prędkie postępy. Lekarze za-
lecali zmianę mieszkania na bardziej 
przestronne i  słoneczne. Udało się 
takie znaleźć48, lecz było ono, jak na 
ówczesne możliwości Chopina, zbyt 
drogie, i  zgodzono się już, że trzeba 
porzucić myśl o  jego wynajęciu, kiedy 
o sprawie dowiedziała się żona genera-
ła Obreskowa, Rosjanka zamieszkała 
w Paryżu, gorąca wielbicielka Mistrza. 
Wybrała się ona do właściciela domu.

– Mieszkanie kosztuje, jak słysza-
łam, czterysta franków miesięcznie; 
proszę zażądać od Chopina połowę tej 
kwoty. Resztę ja będę Panu wpłacać 
w  tajemnicy, oczywiście kompozytor 
nie może o tym wiedzieć.

Tak też się stało.
Inna uczennica, hrabina Adele 

von Fürstenstein, która również do-
wiedziała się o  uciążliwym położeniu 
Mistrza, odwiedziła chorego, a  na od-
chodnym położyła na kominku rulon 
złotych monet, wyjaśniając z ujmującą 
delikatnością: 

nach seiner Ankunft einen schweren 
Verlust erlitt: Dr. Molin, der Arzt, des-
sen Sorgfalt der leidende Künstler die 
Verlängerung seines Lebens bei seinen 
früheren Krankheiten zu verdanken 
hatte, starb plötzlich.

Von dieser Zeit an ergriff den 
tiefbetrübten Patienten vollständige 
Verzweiflung, und seine Krankheit 
machte rapide Fortschritte . Die Aerzte 
wünschten, daß er seine ungünstige 
Wohnung mit einer luftigeren, sonni-
geren vertauschen möge. Eine solche 
fand sich auch; allein leider war die-
selbe für die Verhältnisse Chopin’s  
zu theuer, und schon glaubte man, 
auf ein Miethen derselben verzichten 
zu müssen, als die Frau des Generals 
Obreskoff, eine Russin, die in Paris 
wohnte und eine große Verehrerin des 
Meisters war, davon erfuhr. Schnell eil-
te dieselbe zu dem Hauseigenthümer 
und sagte zu ihm:

,,Ihre Wohnung kostet – wie ich ge-
hört habe – vierhundert Franken pro 
Monat; bitte, fordern Sie von Chopin 
nur die Hälfte. Den Rest werde ich 
Ihnen im Geheimen zahlen, ohne daß 
natürlich der Componist Etwas davon 
erfahren darf.”

Und so geschah es auch .
Eine andere Schülerin, die Gräfin 

Adele von Fürstenstein, welche von 
der drückenden Lage des Meisters 
ebenfalls hörte, besuchte den Kranken 
und legte beim Weggehen eine Rolle 
Gold auf den Kamin mit dem zarten 
Bemerken:

48 Chodzi o mieszkanie przy Chaillot 74 (ew. Grande Rue lub Rue de Chaillot). Por.  
A . Delapierre, Chopin à Paris, op . cit ., s. 95.



Ewa Sławińska-Dahlig250

– To zaliczka na lekcje, które za-
mierzam pobierać przyszłej zimy.

Trzecia dama, Miss Stirling, też 
chciała jakoś mu pomóc, gdy dowie-
działa się o  jego kłopotach finanso-
wych. Znając jednak delikatną naturę 
Chopina, przemyśliwała nad sposobem 
realizacji tego zamierzenia. W  końcu, 
z  braku innych pomysłów, zakleiła 
w  kopercie piętnaście banknotów po 
tysiąc franków i poleciła zaufanej oso-
bie anonimowe przekazanie pakietu 
dozorczyni Chopina, ze wskazaniem 
adresata przesyłki.

Gdy upłynęło kilka dni i nie nastą-
piła widoczna zmiana w położeniu Mi-
strza, Miss Stirling poczęła niepokoić 
się o  losy swojej przesyłki. Cóż więc 
należało począć?

Najpierw zażądała wyjaśnień od 
dozorczyni, starej kobiety o  przebieg- 
łym wyglądzie, lecz ta utrzymywała, 
że bez zwłoki przekazywała Chopinowi 
wszystkie przychodzące do niego listy. 
Wobec tego Miss Stirling wymyśliła 
i  opowiedziała choremu Mistrzowi, 
historyjkę, jakoby podczas brytyjskiej 
podróży Chopina postawiła w  jego 
imieniu pewną sumę na loterii, a  jego 
los wygrał teraz piętnaście tysięcy 
franków, które zapakowała w  koper-
tę i  przesłała przez jego dozorczynię. 
Okazało się jednak, że Chopin nic 
o  tym nie wie. Nie otrzymał koperty 
z piętnastoma tysiącami franków, wy-
dawało się więc, że pieniądze bezpo- 
wrotnie przepadły.

,,Das ist die Vorausbezahlung für 
die Stunden, die ich nächsten Winter 
zu nehmen gedenke”.

Eine dritte Dame, Miss Stirling, 
wollte auch Etwas für ihn thun, als sie 
die pecuniäre Verlegenheit ihres Leh-
rers erfuhr . Allein da sie die delicate 
Natur Chopin’s kannte, war sie um die 
Art der Ausführung sehr verlegen. End- 
lich schloß sie, da ihr im Augenblick 
kein anderes Mittel einfallen wollte 
fünfzehn Stück Banknoten zu tausend, 
Franken in ein Couvert und ließ dieses 
Päckchen anonym durch eine vertraute 
Hand seiner Pförtnerin überreichen, 
damit diese es Chopin gebe .

Es verflossen nun einige Tage, aber 
es trat keine sichtbare Aenderung in 
den Verhältnissen des Meisters ein, 
und Miss Stirling war deshalb über das 
Schicksal ihrer Sendung sehr beunru-
higt . Was war da zu thun?

Zuerst stellte sie die Pförtnerin, 
welche eine raffinirt dreinschauen-
de Alte war, zur Rede; allein dieselbe 
wollte alle Briefe, die für Chopin ange-
kommen waren, diesem stets sogleich 
überliefert haben. Darauf erfand Miss 
Stirling ein Märchen und erzählte 
dem kranken Meister, sie habe wäh-
rend seiner englischen Reise für ihn 
in die Lotterie gesetzt, und auf seine 
Nummer sei neulich ein Gewinn von 
fünfzehntausend Franken gefallen, die 
sie ihm in einem Couvert verschlossen 
durch seine Pförtnerin gesandt habe. 
Doch Chopin wußte von nichts. Er hat-
te ein Couvert mit fünfzehntausend 
Franken nicht erhalten, und so schien 
diese Summe für immer verloren.
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Oskarżenie dozorczyni i roszczenia 
sądowe nie gwarantowały sukcesu, po-
nieważ nie było możliwe wykazanie, że 
mówi nieprawdę utrzymując, iż natych-
miast oddawała Chopinowi wszystkie 
nadchodzące do niego przesyłki. Każdy 
z  licznych gości, codziennie odwie-
dzających Chopina, mógł był zabrać 
przesyłkę. Przeciwnie, podejrzewana 
dozorczyni mogła odpowiedzieć oskar-
żającym zarzutem oszczerstwa.

Miss Stirling straciła więc nadzieję 
na odzyskanie pieniędzy, gdy choremu 
Mistrzowi, niemogącemu uwolnić się 
od podejrzeń wobec portierki, przyszła 
myśl, która nie groziła żadnymi przy-
krymi konsekwencjami w razie niepo-
wodzenia. Natychmiast więc wprowa-
dził ją w czyn.

Zwrócił się mianowicie do dozor-
czyni, gdy ta dostarczyła mu nową por-
cję lekarstw, z następującymi słowami:  
– Droga pani, wszyscy lekarze to osły; 
nie wiedzą, co mi dolega. Przyjaciele 
doradzają mi więc konsultacje u  Ale-
xisa. Ten jednak twierdzi, że nic nie 
może zrobić, dopóki nie otrzyma kilku 
włosów osoby, której sprawa dotyczy. 
Proszę, zechce mi pani dać nieco swo-
ich, żebym mógł go wywieść w pole.

Ów Alexis był powszechnie wów-
czas poważanym jasnowidzem.

Ein Proceß gegen die Pförtnerin, 
der das Geld übergeben war, konnte 
nicht gut angestrengt werden, da man 
derselben nicht das Gegentheil ihrer 
Aussage, sie habe alle angekommenen 
Briefe stets gleich dem Kranken über-
bracht, zu beweisen vermochte, zumal 
recht wohl einer der vielen Fremden, 
welche täglich bei Chopin vorsprachen, 
den Brief genommen haben konnte . 
Im Gegentheil, hätte man die Pfört-
nerin bei Gericht verdächtigt oder 
angeklagt, so würde dieselbe ihren An-
klägern wahrscheinlich mit einem Ver-
leumdungsproceß geantwortet haben.

Die Miss Stirling hatte nunmehr 
schon alle Hoffnung auf Wiedererlan-
gung des Geldes aufgegeben; da kam 
dem kranken Maestro, der seinen Ver-
dacht gegen die Pförtnerin nicht los 
werden konnte, ein Gedanke, den er 
auch sofort ausführte, da er ihm, falls 
er nicht den gehofften Erfolg hatte, 
doch nicht weiter nachtheilige Folgen 
bereiten konnte .

Er sagte nämlich zu der Pfört-
nerin, als sie ihm eine neue Arznei 
heraufbrachte: Liebe Frau, die Aerzte 
sind alle zusammen Esel; sie wissen 
nicht, was mir fehlt . Darum rathen 
meine Freunde mir, ich solle den Ale- 
xis consultiren. Aber Alexis sagt, er 
könne nichts machen, bevor er nicht 
Haare von der betreffenden Person 
habe, über die man seinen Rath wün-
sche. Bitte, geben Sie mir doch von 
Ihren Haaren, damit ich Alexis damit 
anführen kann”

Dieser Alexis war ein damals beim 
Volk in hohem Ansehen stehender 
Wahrsager .
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Kobieta uśmiechnęła się chytrze 
na ten pomysł Chopina, rozpuściła 
włosy i  odcięła kosmyk. Ledwie jed-
nak Mistrz stał się jego posiadaczem, 
powiedział, obrzucając ją bacznym 
spojrzeniem:  – No, to teraz będzie wia-
domo o wszystkich pani sprawkach!  

W  tym momencie dostrzegł gry-
mas strachu na twarzy dozorczyni, ta 
zaś z  przerażeniem przyznała się, że 
zauważyła pieniądze w  kopercie i  za-
trzymała je.

Historia ta brzmi trochę niewia-
rygodnie, a  jednak jest prawdziwa 
w  każdym szczególe49, zaś dzięki od-
zyskanym w  ten sposób pieniądzom 
Chopin, już śmiertelnie chory, mógł 
się na nowo urządzić. Meble wnoszo-
no jeszcze wtedy, gdy Chopin leżał już 
martwy na katafalku, co stanowiło 
przejmujący widok dla obecnych przy 
tym przyjaciół.

Ale nie uprzedzajmy faktów .
Na początku października poinfor-

mowano rodzinę chorego o jego stanie, 
i  natychmiast pośpieszyła do ukocha-
nego brata do Paryża jego starsza sio-
stra Ludwika50, z mężem i córką.

Godzina rozstania zbliżała się. 
Siostra Chopina, Ludwika, i  wierny 
Gutmann nie odstępowali od niego  
nawet na minutę. Dłoń tego ostatniego

Die Frau lachte verschmitzt über 
den Einfall Chopin’s, entfaltete ihr 
Haar und schnitt ein Stück davon ab. 
Kaum aber war der Maestro im Besitze 
desselben da sagte er, Jene scharf fixi-
rend: ,,Ah, nun wird man Alles wissen, 
was Sie thun”.

In demselben Augenblicke bemerk-
te er einen Schauer von Schrecken bei 
der Pförtnerin, die nun in ihrer Angst 
gestand, daß sie das Geld in dem Cou- 
vert bemerkt und behalten habe.

Diese Geschichte klingt etwas 
unglaublich, ist aber dennoch streng 
wahr, und der Herausgabe jener Sum- 
me ist es zuzuschreiben, daß Chopin, 
bereits todtkrank, sich neu einrichten  
konnte. Es wurden noch Möbel ge-
bracht, als er schon als Leiche auf der 
Bahre lag, was für die anwesenden 
Freunde ein schmerzlicher Anblick war .

Doch greifen wir nicht vor!
Zu Anfang des Octobers wurden 

Chopin’s Verwandte von dem Zustande 
des Kranken benachrichtigt, und so-
fort eilte seine älteste Schwester Lou- 
ise von Warschau nach Paris zu dem 
geliebten Bruder, begleitet von ihrem 
Gatten und ihrer Tochter .

Die Stunde der Auflösung ließ 
nicht lange auf sich warten. Chopin’s  
Schwester Louise und sein treuer 
Gutmann verließen ihn keine Minute. 

49 Nieco inną wersję tej historii opisuje sam Chopin w liście do Wojciecha Grzymały  
z 28 lipca 1849 roku. Pisze mianowicie, że to Alexis na podstawie otrzymanego kosmyka 
włosów dozorczyni – pani Etienne – wywróżył, „że [...] włożyła ten pakiet zapieczętowany do 
jakiegoś meblika koło łóżka, że ten pakiet jeszcze jest u niej i że nie zgubiony ani oddany 
[...]”. Przepowiednia sprawdziła się: „Nie był odpieczętowany i 25 tysięcy w nim nietknięte”.  
Por . B .E . Sydow (oprac .), Korespondencja, op . cit., t. II, s. 309-311. Stavenow podaje błędnie 
kwotę 15 tysięcy franków.

50 W oryginale: Louise. 
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umierający trzymał w  swojej niemal 
bez przerwy. 15 października – w  po-
niedziałek – jego stan był krytyczny. 
Mowa straciła dźwięczność, lecz po-
mimo to próbował uśmiechnąć się do 
tych, którzy go otaczali, szczególnie do 
hrabiny Delfiny Potockiej, która wzru-
szona do głębi, wylewając potoki łez, 
stała u stóp jego łoża. Wysoka, smukła, 
odziana na biało, w  swym wzniosłym 
pięknie wydawała mu się niebiańskim 
zjawiskiem, a  kiedy bóle na chwilę 
zelżały, prosił ją cicho, by mu coś za-
śpiewała. Początkowo sądzono, że 
bredzi. Jednak powtórzył prośbę z na-
ciskiem, i hrabina Potocka przemogła 
łzy, i  zaśpiewała głosem czystym jak 
kryształ, cichym i drżącym od łkania, 
słynny hymn do Dziewicy, który miał 
uratować życie Stradelli. Zdawało się, 
że Chopin, słuchając jej śpiewu, mniej 
cierpiał.

– O, jakie to piękne! Mój Boże, jakie 
piękne! – powiedział cicho. – Jeszcze 
raz, proszę, jeszcze raz!

Hrabina, choć przejęta najgłęb-
szym bólem, ponownie zasiadła przy 
fortepianie i, jakby z góry czerpiąc po-
krzepienie, rozpoczęła psalm Marcella.

Tymczasem Chopin słabł z  każdą 
chwilą, a wszyscy stojący wokół łóżka, 
ogarnięci strachem, w  mimowolnym 
odruchu, milcząc opadli na kolana. 
W komnacie panowała uroczysta cisza. 
Nikt nie odważył się odezwać. Tylko cu-
downy głos Delfiny Potockiej dźwięczał 

Die Hand des Letzteren hielt er fast 
beständig in der seinigen. Am 15. 
October – einem Montage – schien sein 
Zustand bedenklicher als je . Die Spra-
che hatte schon ihren Klang verloren, 
aber dennoch versuchte er Denen, die 
sein Lager umstanden, zuzulächeln, 
namentlich der Gräfin Delphine Po-
tocka, welche tief ergriffen und unter 
strömenden Thränen am Fuße seines 
Bettes stand. Groß, schlank, weißge-
kleidet, schien sie ihm in ihrer hehren 
Schönheit eine himmlische Erschei- 
nung zu sein, und als die Schmerzen 
ihm einen Moment der Ruhe gönnten, 
bat er sie leise, ihm etwas vorzusingen. 
Anfangs glaubte man, er phantasire . 
Allein er wiederholte seine Bitte noch 
einmal mit ernstem Nachdruck, und 
so bezwang die Gräfin Potocka ihre 
Thränen und sang mit glockenreiner, 
durch das Schluchzen leise vibrirender 
Stimme die berühmte Hymne an die 
Jungfrau, welche Stradella das Leben 
gerettet haben soll . Chopin schien 
weniger zu leiden, während er ihr zu-
hörte.

,,O, wie schön ist das! Mein Gott, 
wie schön! sagte er leise. ,,Noch einmal 
– bitte, noch einmal!”

Die Gräfin, obwohl überwältigt 
von der schmerzlichsten Aufregung,  
setzte sich wieder an den Flügel und 
begann, wie von oben gestärkt, einen 
Psalm von Marcello.

Chopin ward indessen von Secun-
de zu Secunde schwächer,  und alle 
an seinem Lager Stehenden sanken, 
von Schreck ergriffen und von einer 
unwillkürlichen Regung hingerissen, 
geräuschlos auf die Kniee. In dem Ge-
mache herrschte eine feierliche Stille .
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jak śpiew anioła, który – jak się wy-
dawało – przybył, by przenieść duszę 
szlachetnego Mistrza na pola wieku-
istej światłości.

Następnego ranka konający zażą-
dał ostatniego namaszczenia, którego 
udzielił mu, w  obecności m.in. księż-
nej Adamowej Czartoryskiej, hrabi-
ny Potockiej i  Miss Stirling, pewien 
polski ksiądz51. Podczas gdy kapłan 
odczytywał modlitwy za umierają-
cych, Chopin opierał się na ramieniu 
Gutmanna; oczy miał zamknięte. 
Gdy jednak modlitwa dobiegła koń-
ca, nieoczekiwanie podniósł powieki 
i spoglądając przytomnie, dźwięcznym 
głosem powiedział wyraźnie: – Amen.

Po czym ponownie wpadł w  odrę-
twienie, aż w nocy poprosił o łyk wody, 
którą podał mu Gutmann. Zwilżywszy 
wargi, podniósł dłoń Gutmanna do ust, 
ucałował ją, i ze słowami „cher ami!”, 
w  jego ramionach, wyzionął ducha; 
w chwili gdy zegar obwieszczał godzinę 
trzecią nad ranem 17 października. 
Ból przyjaciela był tak dotkliwy, że 
hrabia Grzymała musiał wyprowadzić 
go z pokoju.

Szklankę, z  której Chopin pił po 
raz ostatni, Gutmann troskliwie prze-
chował52 .

Niemand wagte zu sprechen . Nur die 
wundervolle Stimme von Delphine 
Potocka tönte wie der Gesang eines 
Engels, der gekommen schien, um die 
Seele des edlen Meisters zu den Gefil-
den des ewigen Lichtes zu tragen.

Am nächsten Morgen verlangte der 
Scheidende die letzte Oelung, die ihm 
ein polnischer Priester in Anwesenheit 
der Prinzessin Adam Czartoriska, der 
Gräfin Potocka, Miss Stirling ec.(?) 
gab. Während der Priester das Gebet 
der Sterbenden las, ruhte Chopin auf 
Gutmann’s Schulter mit geschlossenen 
Augen . Als aber das Gebet zu Ende war, 
öffnete der Sterbende plötzlich seine 
Lider und sprach mit klarem Blick und 
lauter deutlicher Stimme das ,,Amen” .

Dann fiel er wieder in seine Starr- 
heit zurück, bis er Nachts um einen 
Trunk Wasser bat, den ihm Gutmann 
reichte. Nachdem der Scheidende sei- 
ne Lippen damit genetzt hatte, hob er 
Gutmann’s Hand gegen seinen Mund, 
küßte dieselbe und hauchte mit den 
Worten: „Cher ami!” seine Seele in 
Gutmann’s Armen aus, als eben die 
Uhr die dritte Morgenstunde des 17. 
Octobers verkündete. Der Schmerz des 
Freundes war so unbeschreiblich, daß 
Graf Grzymala genöthigt war, densel-
ben aus dem Zimmer zu bringen .

Das Glas, aus welchem Friedrich 
Chopin den letzten Trunk genossen, 
hat Gutmann sorglich aufbewahrt . 

51 Aleksander Jełowicki. 
52 Informację tę potwierdził Sir Alexander Campbell Mackenzie, który odwiedził Gutman-

na we Florencji w latach 70. W swojej autobiografii szkocki kompozytor i dyrygent napisał, że 
oglądał wówczas szklankę – starannie zabezpieczoną – i widział na niej jeszcze słabe ślady ust 
Chopina . Por . A .C . Mackenzie, A Musician’s Narrative, Cassell and Co., London 1927, s. 125. 
Dalsze losy tego obiektu nie są znane. 
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Gdy ciało Chopina złożono na 
katafalku, wierny przyjaciel liczył 
do ostatniej chwili, że Winterhalter 
uwieczni na rysunku także martwe 
już rysy sławnego Mistrza. Artysta od 
początku września przebywał z wizytą 
u królowej w Windsorze, lecz Gutmann 
zawezwał go telegraficznie zaraz po 
śmierci wspólnego przyjaciela i oczeki-
wano jego powrotu każdym kolejnym 
pociągiem. Przybył on jednak dopiero 
w dniu pogrzebu, po zamknięciu trum-
ny. W  międzyczasie Gräfle54, sławny 
uczeń i  kolega Winterhaltera, sporzą-
dził dla Gutmanna piękny rysunek, 
który, jak wzmiankowano wyżej, znaj-
duje się w  jego posiadaniu, obok por-
tretu Chopina za życia, wykonanego 
przez Winterhaltera .

Als Chopin auf der Bahre lag, war- 
tete der treue Freund bis zum letzten 
Augenblicke, um auch die todten Züge 
des berühmten Meisters von Winterhal-
ter zeichnen zu lassen . Winterhalter be-
fand sich seit Anfang September bei der 
Königin in Windsor zu Besuch, wurde 
aber mit jedem Zuge zurückerwartet, da 
Gutmann ihn gleich nach dem Ableben 
des gemeinschaftlichen Freundes per 
Depesche zurückgerufen. Er kam jedoch 
erst am Begräbnißtage an, nachdem der 
Sarg bereits geschlossen war, und inzwi-
schen hatte Gräfle, der bekannte Mitar-
beiter Winterhalter’s, die Gefälligkeit 
gehabt, für Gutmann die schöne Zeich- 
nung aufzunehmen, welche, wie oben 
bemerkt, sich neben dem Winterhal- 
ter’schen Portrait des lebenden Chopin 
im Besitze Gutmann’s befindet .  

Przekład: Jerzy Michniewicz
Opracowanie: Ewa Sławińska-Dahlig

Ilustracja 2. Winterhalter 1847, Portret Chopina.

54 Rysunek ołówkiem Alberta Graefle’a Chopin na łożu śmierci (172 × 259) został zaku-
piony do zbiorów Muzeum Chopina w Warszawie [M/131] w 1952 roku w antykwariacie Fabius  
w Paryżu. Jego wcześniejsze losy nie są znane.
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Serge Gut (1927-2014)

W dniu 31 marca 2014 roku zmarł w Suresnes Serge Gut, francuski muzy-
kolog i kompozytor pochodzenia szwajcarskiego, profesor Université Paris-
-Sorbonne.

Urodzony w  Bazylei 25 czerwca 1927 roku, kształcił się w  Paryżu; 
w  latach 1948-1955 studiował kompozycję w Conservatoire Supérieur de 
Musique de Paris pod kierunkiem Tony’ego Aubina i Oliviera Messiaena. 
Początkowo jego działalność skupiała się na kompozycji i krytyce muzycz-
nej. Później podjął studia na Sorbonie w zakresie filologii germańskiej (li-
cencjat) i muzykologii (doctorat d’Etat ès Lettres na podstawie pracy Franz 
Liszt . Les éléments du langage musical napisanej pod kierunkiem prof .  
Solange Corbin i prof. Jacques’a Chailley, Paryż 1975). Prowadził wykłady na  
Université Paris III i Paris IV, w 1977 został adiunktem (maître de con-
férences) na Université de Strasbourg II, a dwa lata później mianowano go 
profesorem historii muzyki na Université Paris-Sorbonne. W lutym 1983 
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został wybrany na dyrektora Wydziału Muzyki i Muzykologii, którym kie-
rował do 1990 roku. W 1995 roku przeszedł na emeryturę.

Zakres zainteresowań badawczych Serge’a Guta był niezwykle szeroki, 
obejmował historię muzyki od średniowiecza do współczesności z uwzględ-
nieniem aspektów teorii i techniki kompozytorskiej, analizy dzieła muzycz-
nego i jego kontekstu estetycznego. Jest autorem ośmiu książek i ponad stu 
artykułów i studiów naukowych, a ponadto licznych haseł encyklopedycz-
nych i  recenzji. Największe znaczenie mają prace Guta poświęcone życiu 
i  twórczości Franza Liszta, zwłaszcza monumentalna monografia Franz 
Liszt (Paris/Lausanne 1989, w  języku niemieckim Sinzig 2009), w  której 
połączył wyniki szczegółowych badań źródłowych z charakterystyką języka 
muzycznego i poglądów estetycznych kompozytora na tle epoki. Pełne wy-
danie korespondencji Liszta z Marią d’Agoult (dokonane wspólnie z Jacque- 
line Bellas, Paris 1993) stanowi wzór krytyczno-źródłowego opracowania, 
rzucającego nowe światło na historię związku słynnej pary. Z kolei w książ-
ce Aspects du Lied romantique allemand (Arles 1994) Gut z jednej strony 
opisuje twórczość najwybitniejszych przedstawicieli romantycznej pieśni 
niemieckiej, od Schuberta do Mahlera i Richarda Straussa, w ujęciu histo-
rycznym, z drugiej zaś uwzględnia aspekt systematyczny, ukazując związki 
twórczości pieśniarskiej z kierunkami literackimi XIX wieku poprzez tema-
tykę pieśni i stosowane rodzaje literackie (liryka, epika, dramat). W swoich 
artykułach Serge Gut najczęściej skupia się na twórczości Liszta i Wagnera; 
bliska mu jest ponadto muzyka kompozytorów francuskich: Debussy’ego, 
Ravela, Honeggera, Chabriera, Francka i  Berlioza. Szereg innych prac 
poświęcił twórczości Chopina, Schumanna, Skriabina, Richarda Straussa, 
Strawińskiego, często rozważanych w  aspekcie porównawczym. Znaczną 
część jego dorobku zajmuje problematyka teorii muzyki i  metod analizy 
muzycznej .

Serge Gut często prezentował wyniki swoich badań na międzynarodo-
wych konferencjach muzykologicznych, zarówno w  krajach europejskich, 
jak i  w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Izraelu, Tajwanie i  Korei Po-
łudniowej. Jako przewodniczący komisji naukowej European Liszt Center 
prowadził w  latach 1978-1983 międzynarodowe kongresy w  Eisenstadt, 
poświęcone życiu i twórczości Liszta. W Polsce uczestniczył m.in. w II Mię-
dzynarodowym Kongresie Muzykologicznym „Chopin i jego dzieło w kon-
tekście kultury” (Warszawa 1999) i  w konferencji „Pieśń w  twórczości 
Szymanowskiego i  jemu współczesnych” (Zakopane 1997); prowadził też 
wykłady gościnne w Instytucie Muzykologii UW i w Instytucie Sztuki PAN.
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Wydawnictwa Uniwersytetu Paris-Sorbonne z okazji jubileuszu siedem-
dziesiątej rocznicy urodzin Serge’a Guta opublikowały zbiór jego artykułów 
pt . Musicologie au fil des siècles, zawierający ponadto pełny wykaz jego 
dorobku twórczego, muzykologicznego i  kompozytorskiego. W  omówie-
niu sylwetki Profesora Manfred Kelkel stwierdził, że publikując to dzieło, 
„Wydawnictwa Uniwersytetu Paris-Sorbonne pragnęły wyrazić szacunek 
i  wdzięczność wszystkich kolegów dla niezmordowanego badacza, które-
go prace od trzydziestu lat przyczyniają się do wzbogacenia muzykologii. 
Wszyscy ci, którzy mieli możność zetknięcia się z nim, znają pasję, z jaką 
zawsze oddawał się swoim badaniom. Nigdy nie liczył czasu poświęcanego 
studentom, dla których był przewodnikiem, czy kolegom, którym często 
służył cennymi radami”. W jego pracach „krytyczny dyskurs muzykologa 
odnajduje zawsze przeciwwagę w  doświadczeniu muzyka. Jego zdaniem 
bowiem partytura może podlegać analizie, a więc poddaje się kwantyfika-
cji, ale istota rzeczy tkwi gdzie indziej, poza nutami. I właśnie to pragnął 
zawsze ukazać w swoich pracach i to było ośrodkiem jego zainteresowań”.

Zofia Helman
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Z działalności Instytutu Muzykologii UW  
w latach 2011-2014

Zagraniczni goście Instytutu

2011

Rodolfo Baroncini (Rzym), Jana Bartová (Bratysława), Jan Bat’a (Praga), 
Marco Bizzarini (Padwa), Lucia Boscolo (Padwa), Luigi Collarile (Fryburg, 
Szwajcaria), Franco Colussi (Padwa), Daniele V. Filippi (Pawia), Metoda 
Kokole (Lublana), Antonio Lovato (Padwa), Jana Petöczova (Bratysława), 
Ian Rumbold (Birmingham), Matthias Schneider (Greifswald), Jiří Sehnal 
(Brno), Herbert Seifert (Wiedeń), Ennio Stipčević (Zagrzeb), Marina Toffetti  
(Padwa) .

2012

Barbara Eichner (Oksford), Lenka Hlávková (Praga), Christian Thomas 
Leitmeir (Bangor), Christoph Wolff (Cambridge, Massachusetts).

2013

Manuel Bärwald (Lipsk), Chiara Bertoglio (Turyn), Christine Blan-
ken (Lipsk), Mike Diprose (Bazylea), Jean-Jacques Eigeldinger (Genewa),  
Raymond Erickson (Nowy Jork), Olga Gero (Lipsk), Yulia Kreinin (Jero-
zolima), Alan Maddox (Sydney), Michael Marissen (Swarthmore, Pensyl-
wania), Nadya Markovska (Southampton), Michael Maul (Lipsk), Susan 
McCormick (Belfast), Ken’ichi Miyazaki (Niigata), Samantha Owens  
(Brisbane), Vasiliki Papadopoulou (Wiedeń), John S. Powell (Tulsa,  
Oklahoma), Barbara Reul (Regina, Kanada), Tatiana Shabalina (Peters-
burg), Janice B . Stockigt (Melbourne), Jula Szuster (Adelajda), Ruth  
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Tatlow (Sztokholm), Bettina Varwig (Londyn), Christoph Wolff (Cambridge,  
Massachusetts), Peter Wollny (Lipsk).

2014

Rimantas Astrauskas (Wilno), Margit Haider-Dechant (Linz), Marina  
Toffetti (Padwa), Hana Urbancová (Bratysława), Aušra Žičkienė (Wilno).

Konwersatoria naukowe

2011

Ian Rumbold, Hermann Pötzlinger (d . 1469) and his music collection  
(Clm 14274) (24 lutego).

2012

Christian Thomas Leitmeir, Servants of two Lords: how sixteenth- 
-century compositions crossed confessional boundaries (1 marca) .

Barbara Eichner, Yours faithfully: monastic music and its patrons  
(29 lutego).

Christoph Wolff, In search of Johann Sebastian Bach’s human face –  
the everyday life of the Leipzig Thomascantor (8 maja) .

2013

Ken’ichi Miyazaki, Myths of absolute pitch (3 kwietnia).
Zbigniew Skowron, Muzyka w  refleksji estetycznej i  twórczości Jeana-

-Jacques’a Rousseau (17 kwietnia).
John S . Powell, Aspects of nationalism and multinationalism in American  

piano music, 1770–1900 (15 maja).
Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin et ses salons à Paris (22 maja).

2014

Aleksandra Patalas, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marina Toffetti,  
Recepcja muzyki włoskiej w Europie Środkowo-Wschodniej (29 kwietnia).

Margit Haider-Dechant, Joseph Woelfl – his life and his compositions 
(13 maja).
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Publikacje książkowe pracowników Instytutu

Monografie 

Szymon Paczkowski, Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha,  
Polihymnia, Lublin 2011.

Aneta Markuszewska, Festa i  muzyka na dworze Marii Kazimiery  
w Rzymie (1699-1714), Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012.

Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka na polskim dworze Augusta III, 
część I, Polihymnia, Lublin 2012.

Tomasz Baranowski, Profile Skriabina . Szkice z  poetyki twórczości,  
Wydawnictwo Elan, Białystok 2013.

Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana  
Radziwiłła, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Piotr Dahlig, Cymbaliści w kulturze polskiej, Instytut Muzykologii UW, 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2013.

Piotr Dahlig, Lech Śliwonik, Teatr ocalany . O wiejskim ruchu teatral-
nym, Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa – Tarnogród 2013. 

Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i  ziemi kłodzkiej 
(1581–1776), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013.

Małgorzata Gamrat, Muzyka fortepianowa Franza Liszta z  lat 1835-
1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’, Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Elżbieta Markowska, Katarzyna Naliwajek-Mazurek, Okupacyjne losy 
muzyków: Warszawa 1939-1945, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, 
Warszawa 2014.

Tomasz Nowak, Tradycyjna kultura taneczna Wileńszczyzny do 1939 ro- 
ku, Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, Straduny 2014.

Sławomira Żerańska-Kominek, Muzykalne dzieci Wenus i  inne studia 
z antropologii muzyki, DiG, Warszawa 2014.

Redakcje

„Musicology Today” nr 8: Émigré composers, Musicology Section of the 
Polish Composers’ Union, Institute of Musicology University of Warsaw, 
Warszawa 2011 (red. Sławomira Żerańska-Kominek).

„Przegląd Muzykologiczny” nr 8, Rocznik Instytutu Muzykologii UW, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 (red. Zbi-
gniew Skowron) .
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Witold Lutosławski, O muzyce: pisma i wypowiedzi, oprac . Zbigniew 
Skowron, Towarzystwo im. W. Lutosławskiego, Słowo/obraz/terytoria, 
Gdańsk 2011.

Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska (red .), The Musical Heritage  
of the Jagiellonian Era, Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Warszawski, 
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012.

„Musicology Today” nr 9: 100 Years of Polish Musicology, Musicologists’ 
Section of the Polish Composers’ Union, Institute of Musicology University 
of Warsaw, Warszawa 2011 (red. Sławomira Żerańska-Kominek).

Iwona Lindstedt (red.), Baird, www .baird .polmic .pl, portal internetowy 
poświęcony Tadeuszowi Bairdowi powstały na zlecenie Związku Kompozy-
torów Polskich i Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, 2013. 

Iwona Lindstedt (red.), Trzej kompozytorzy, www .trzejkompozytorzy .
pl, portal internetowy poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu, Henryko-
wi Mikołajowi Góreckiemu, Krzysztofowi Pendereckiemu, uruchomiony 
przez Narodowy Instytut Audiowizualny na zlecenie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 2013.

Katarzyna Naliwajek-Mazurek, Marta Szoka, Magdalena Długosz (red.), 
Warszawska Jesień w tekstach Andrzeja Chłopeckiego, Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Warszawa 2013.

Katarzyna Naliwajek-Mazurek, Joanna Grotkowska, Jan Topolski 
(red .), Felietony Andrzeja Chłopeckiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2013.

„Musicology Today”, The Journal of University of Warsaw, vol. 10:  
Musicological Historiography in Poland . New Sources – New Methodologies, 
De Gruyter, Warszawa 2013 (red. Sławomira Żerańska-Kominek) http://
www.degruyter.com/view/j/muso.2013.10.issue--1/issue-files/muso.2013.10.
issue--1.xml. 

„Przegląd Muzykologiczny” nr 9, Rocznik Instytutu Muzykologii UW, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (red. Zbi-
gniew Skowron) .

Ingrid Loe Dalaker, Thomas Tellefsen w norweskiej i  francuskiej kul-
turze muzycznej, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2014 
(red . Zbigniew Skowron) .

Marek Koper, Pieśni ludowe ziemi radomszczańskiej, Łódzki Dom Kul-
tury, Łódź 2014 (red. i przedmowa Piotr Dahlig).

„Musicology Today”, The Journal of University of Warsaw, vol. 11: 
Oskar Kolberg 1814-1890, De Gruyter, Warszawa 2014 (red. Sławomira  
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Żerańska-Kominek) http://www.degruyter.com/view/j/muso.2014.11.issue 
-1/issue-files/muso.2014.11.issue-1.xml.

Profesury

2012

Zbigniew Skowron . 

2013

Alina Żórawska-Witkowska.

Habilitacje

2011

Iwona Lindstedt, Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX 
wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

2012 

Szymon Paczkowski, Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha,  
Polihymnia, Lublin 2011.

2013 

Tomasz Baranowski, Profile Skriabina . Szkice z poetyki twórczości, Wy-
dawnictwo Elan, Białystok 2013.

Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana  
Radziwiłła, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i  ziemi kłodzkiej 
(1581–1776), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013.

Agnieszka Leszczyńska, Muzyka w Prusach Królewskich drugiej połowy 
XVI wieku, cykl artykułów jednotematycznych.

Doktoraty

2011

Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobie-
skiej w Rzymie (1699-1714), promotor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, 
prof . UW .



266 Kronika

Sylwia Zabieglińska, Schönberg i Kandinsky – wzajemne związki postaw 
estetycznych i środków wyrazu, promotor – dr hab. Zbigniew Skowron, prof. 
UW .

2012

Agnieszka Topolska, Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodo-
wego . Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989, 
promotor – prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek.

2013

Anna Jurek-Nathan, Rozwój villancico w muzyce Nowej Hiszpanii XVII 
wieku, promotor – dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW.

Magisteria

2011

Stefano Bartolomei, Tradycje muzyczne na Sycylii . Historia badań, 
przegląd gatunków i uwarunkowań społecznych, promotor – dr hab. Piotr  
Dahlig, prof . UW .

Milena Cnotkowska, Związki twórczości Franka Zappy z muzyką Igora 
Strawińskiego i Edgara Varèse’a, promotor – dr hab. Zbigniew Skowron, 
prof . UW .

Katarzyna Ćwikilewicz, Wpływ fonografii na rozwój muzyki jazzowej, 
promotor – dr hab. Andrzej Miśkiewicz.

Bartosz Dąbrowski, Początki i specyfika ruchu punk w polskiej muzyce 
rockowej (lata 1979-1989), promotor – dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkow-
ska, prof . UW .

Piotr Dorosz, Sygnały wojskowe i  hejnały miejskie jako zagadnienie 
muzyczne, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Ewa Gogulska, „Ruch Muzyczny” Józefa Sikorskiego w  latach 1857-
1861, promotor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW.

Jacek Jarczyński, Muzyczność w  twórczości prozatorskiej i  poetyckiej 
Krzysztofa Lipki w  świetle polskich typologii związków muzyczno-literac-
kich, promotor – dr hab. Zbigniew Skowron, prof. UW.
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Paulina Klebba, Fortepian preparowany i  totalny na wybranych przy-
kładach z  twórczości muzycznej XX wieku, promotor – dr hab. Zbigniew 
Skowron, prof . UW .

Marta Kramicz, Postać pesindhen w kulturze muzycznej Jawy Środko-
wej do końca XX wieku, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Oskar Antoni Masternak, Piotr Rytel jako krytyk muzyczny (wybrane 
zagadnienia), promotor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW.

Łukasz Pura, Trzeci nurt w  polskiej muzyce jazzowej na przykładach 
wybranych utworów Leszka Kułakowskiego, Jarosława Śmietany i Włodzi-
mierza Pawlika, promotor – dr hab. Zbigniew Skowron, prof. UW.

Katarzyna Anna Rola, Myśl muzyczno-estetyczna Zofii Lissy w okresie 
międzywojennym . Zarys problematyki, promotor – dr hab. Zbigniew Skow-
ron, prof . UW .

Małgorzata Szarek, Wokalistyka jazzowa w Polsce . Historia asymilacji 
i style indywidualne, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Anna Wróbel, Wiolonczeliści polscy I połowy XX w . Sylwetki wybranych 
artystów, promotor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW.

2012

Magdalena Dobrowolska, Motywy muzyczne w ikonografii biblijnej przy-
powieści o  synu marnotrawnym . Studium na podstawie wybranych dzieł 
malarstwa niderlandzkiego z XVI i XVII wieku, promotor – prof. dr hab. 
Sławomira Żerańska-Kominek.

Krzysztof Fuks, Muzyczne portrety śpiewaków w  operach „Arminio”, 
„Giustino” i  „Berenice” Georga Friedricha Haendla, promotor – dr hab. 
Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW.

Bartłomiej Gembicki, „Ghirlanda Sacra” (Wenecja 1625) . Źródło, jego 
kontekst historyczny i edycja krytyczna, promotor – doc. dr Agnieszka Lesz-
czyńska.

Urszula Grzesińska, Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-54) 
w świetle zachowanej dokumentacji archiwalnej, promotor – dr hab. Piotr 
Dahlig, prof . UW .

Ewa Jedynasty, Styl twórczości organowej Mariana Sawy na przykła-
dach wybranych utworów, promotor – prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Justyna Kotarska, Audiosfera historycznej Warszawy lat 30-tych XX wie- 
ku, promotor – dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW.
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Małgorzata Kożuchowska-Panek, Twórczość kompozytorów polskich na 
chór a cappella z lat 2000-2010 na wybranych przykładach, promotor – prof. 
dr hab . Zbigniew Skowron .

Kamila Kuźnicka, Jan Ladislav Dusík i jego sonaty fortepianowe, pro-
motor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW.

Magdalena Nejbauer, Elektroniczna muzyka taneczna . Rys historyczny, 
przegląd gatunków i didżeje, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Adam Nowak, Muzyka elektroniczna i konkretna w dzisiejszej kulturze 
popularnej . Rozwój, wpływy i transformacje, promotor – prof. dr hab. Zbi-
gniew Skowron .

Maria Peryt, Sylwetki kompozytorów warszawskich urodzonych po 1980 
roku . Próba ustalenia wspólnoty pokoleniowej w świetle analizy stylu wy-
branych utworów, promotor – prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Przemysław Piłaciński, Autentyczność jako wartość estetyczna w  dys-
kursie o muzyce rockowej, promotor – prof. dr hab. Sławomira Żerańska-
-Kominek.

Anna Polanowska, Wczesnodziecięca edukacja muzyczna Systemu 
Yamaha . Adaptacja w Polsce i charakterystyka porównawcza z systemami 
europejskimi, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Katarzyna Porodzyńska, Dźwięk w  filmie animowanym na podstawie 
wybranych, nagrodzonych ścieżek dźwiękowych w produkcjach amerykań-
skich i japońskich z lat 1930-2010, promotor – dr hab. Zbigniew Skowron, 
prof . UW .

Aleksandra Puacz-Markowska, Muzyka gospel i  jej oddziaływanie na 
amatorski ruch śpiewaczy w Polsce, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. 
UW .

Żaneta Sawko, Współczesne utwory fortepianowe dla dzieci w kontekś- 
cie najnowszej wiedzy o nauczaniu i uczeniu się muzyki, promotor – prof.  
dr hab . Zbigniew Skowron .

Kamil Skrzypczak, Wpływ wirtuozowskich technik Niccolo Paganiniego 
na Karola Lipińskiego i Apolinarego Kątskiego, promotor – dr hab. Alina 
Żórawska-Witkowska, prof. UW.

Barbara Śnieżek, Nabożeństwo Gorzkich Żalów w archidiecezji przemy-
skiej . Studium etnomuzykologiczne, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. 
UW .

Marta Tabakiernik, Opera „L’amour de loin” Kaiji Saariaho . Analiza 
i interpretacja dzieła, promotor – dr hab. Iwona Lindstedt.
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Anna Warakomska, Mandolina – rys historyczny instrumentu w Europie 
i współczesna praktyka w Polsce, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Konrad Wiśniewski, „Nebucadnezar” (1704) Christiana Friedricha  
Hunolda i Reinharda Keisera a konwencje opery hamburskiej na przełomie 
XVII i XVIII wieku, promotor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. 
UW .

Sergiusz Wrotek, Twórczość na fortepian solo Zygmunta Krauzego . 
Aspekty techniczno-kompozytorskie i  estetyczne, promotor – dr hab. Zbi-
gniew Skowron, prof . UW .

2013

Aleksandra Bućko, Koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie w la-
tach 1983-1993, promotor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW.

Agnieszka Cieślak, Muzyka w filmie „Artysta” Michela Hazanaviciusa, 
promotor – prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek.

Jacek Iwaszko, Sześć magnifikatów z  rękopisu WM2: analiza i  edycja 
krytyczna, promotor – dr hab. Agnieszka Leszczyńska

Michał Klubiński, Działalność Bohdana Wodiczki na tle kształtowania 
się instytucji polskiego życia muzycznego po II wojnie światowej, promotor 
– prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Magdalena Marciniak, Muzyka filmowa Michała Lorenca . Analiza 
funkcji ekspresywnych i emocjonalnych, promotor – prof. dr hab. Zbigniew 
Skowron .

Anna Prześlakiewicz, Tradycje muzyki ludowej w  Czechach . Źródła, 
zróżnicowanie regionalne i współczesne funkcjonowanie, promotor – dr hab. 
Piotr Dahlig, prof . UW, prof . dr hab . Zbigniew Skowron .

Tadeusz Robaszyński-Janiec, Koncerty fortepianowe Henryka Melcera, 
promotor – dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW.

Rafał Rząca, Rola producenta w kreowaniu utworu muzycznego na wy-
branych przykładach z zakresu muzyki popularnej, alternatywnej i elektro-
nicznej, promotor – prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

2014

Agnieszka Baranik, Deklarowane a  rzeczywiste preferencje muzyczne 
uczniów podstawowych szkół muzycznych, promotor – prof. dr hab. Sławo-
mira Żerańska-Kominek.
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Wojciech Bernatowicz, Musicale Andrew Lloyda Webbera ze szczególnym 
uwzględnieniem „Evity” w kontekście wybranych gatunków twórczości sce-
nicznej XIX i XX wieku, promotor – dr hab. Iwona Lindstedt.

Monika Brzezińska, Etiuda po Chopinie: „21 Technische Studien als 
Vorbereitung zu Werken Fr . Chopins” op . 154 Stephena Hellera (1813-1888), 
promotor – dr hab. Szymon Paczkowski.

Ewa Chamczyk, Wirtuozowska kariera Apolinarego Kątskiego (1829-
1861) w świetle doniesień prasowych, promotor – prof. dr hab. Alina Żóraw-
ska-Witkowska.

Krzysztof Dąbrowski, Technika passaggi w  muzyce instrumentalnej 
wieków XVI i XVII, promotor – dr hab. Szymon Paczkowski.

Edyta Grzywaczewska, „La buona figliuola” Carla Goldoniego i Niccolo 
Piccinniego a „Czekina albo cnotliwa panienka” Wojciecha Bogusławskiego 
i Niccolo Picciniego, promotor – prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Joanna Jęczmionka, Analiza muzyki Dario Marianellego do filmu  
„Pokuta” Joego Wrighta, promotor – dr hab. Iwona Lindstedt.

Karolina Kolinek-Siechowicz, Zagadnienie ekspresji muzycznej w kon-
tekście filozoficznym na przykładzie „Livre pour orchestre” Witolda Luto-
sławskiego, promotor – prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Katarzyna Koziej, Nowoczesne technologie w  badaniach nad tańcem . 
Próba digitalizacji kultury muzyczno-tanecznej Kujaw za pomocą techno-
logii motion capture na przykładzie kujawiaka, promotor – dr hab. Iwona 
Lindstedt.

Jan Lewandowski, Rola społeczna festiwali muzycznych w  niewiel-
kich miastach na przykładzie Kutna i Łęczycy, promotor – dr hab. Iwona  
Lindstedt.

Jan Makarewicz, „Der Kaiser von Atlantis” Viktora Ullmanna w per-
spektywie intertekstualnej, promotor – prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Volha Maslouskaya, Adaptacja białoruskich tradycji muzycznych w dzia-
łalności wybranych zespołów folkowych – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Mateusz Melski, „Antygona” Arthura Honeggera i Jeana Cocteau jako 
XX-wieczne ujęcie tragedii antycznej . Analiza dzieła w świetle założeń este-
tycznych kompozytora, zastosowanych środków techniki dźwiękowej i  roz-
wiązań formalnych – prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Katarzyna Michalska, Piosenki Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej 
i  Barbary Krafftówny w  Kabarecie Starszych Panów . Analiza wybranych 
utworów, promotor – dr hab. Iwona Lindstedt.
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Monika Poroszewska, Działalność Filharmonii Narodowej w Warszawie 
w latach 2002-2013, promotor – prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Veranika Ramanenkava, Folklor religijny tradycji rzymsko-katolickiej 
na ziemi dokszyckiej, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Justyna Saciuk, Doświadczenie przestrzeni w  muzyce ambient . Próba 
zastosowania koncepcji heterotopii Michela Foucaulta, promotor – prof. dr 
hab. Sławomira Żerańska-Kominek.

Paweł Wiktor Siechowicz, Problematyka wyobrażenia muzycznego 
w  poematach symfonicznych, malarstwie i  aforystyce fortepianowej M . K .  
Čiurlionisa, promotor – prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Sylwia Świątkowska, Z  badań nad pograniczem kulturowym polsko-
-białoruskim (1997-2002) . Stan współczesny tradycji muzycznej ludności 
południowej Hajnowszczyzny, promotor – dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW.

Zuzanna Wilkowska, Lutnia niderlandzka w  świetle malarstwa Jana 
Miense Molenaera (1610-1668), promotor – dr hab. Anna Gruszczyńska-
-Ziółkowska, prof. UW.

Marcin Zdunik, Bach w poszukiwaniu ideału: cztery wersje „Pasji Jano-
wej” BWV 245, promotor – dr hab. Szymon Paczkowski.

Licencjaty

2011

Wojciech Bernatowicz, Retoryka muzyczna „Stabat Mater” G .B . Pergole-
siego i „Requiem” Mozarta, promotor – dr Tomasz Jeż.

Adela Czaplewska, Basy w ludowej kulturze muzycznej na terenie Polski, 
promotor – dr Tomasz Nowak.

Krzysztof Marciniak, Interpretacja relacji współczesnego kompozytora 
z  pejzażem dźwiękowym . Na podstawie wywiadów z  Dobromiłą Jaskot, 
Anną Marią Huszczą, Krzysztofem Knittlem, Arturasem Bumšteinasem 
i Marcinem Piotrem Łopackim, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Alma Molędys, Współczesne oblicze tradycji „sacred harp” na przykła-
dzie regionu Western Massachusetts (USA), promotor – dr Tomasz Nowak.

Sylwia Pilich, Postać artysty i znaczenie muzyki w opowiadaniach „Śpie-
waczka Józefina”, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Joanna Rowicka, Znaczenie tańca i muzyki narodowej katalończyków, 
promotor – dr Tomasz Nowak.
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Justyna Saciuk, Netlabel – próba opisu zjawiska, promotor – dr Sylwia 
Makomaska .

Katarzyna Skonecka, Zjawisko coveru w muzyce popularnej . Próba ana-
lizy na przykładzie utworu (I can’t get no) Satisfaction zespołu The Rolling 
Stones, promotor – dr hab. Iwona Lindstedt.

Kinga Zdankiewicz, Metody badania tremy w  literaturze psychologicz-
nej, promotor – dr Sylwia Makomaska.

2012

Ewa Bogula, Muzyka wobec Risorgimento . Analiza wątków politycznych 
zawartych w operze „Attila” Giuseppe Verdiego, promotor – dr Aneta Mar-
kuszewska .

Monika Brzezińska, Tonalność „Klavierstuecke” op . 118 Johannesa 
Brahmsa, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Ewa Chamczyk, Pojedynki dźwiękiem pisane: Antonio Locatelli versus 
Jean-Marie Leclair, promotor – dr Aneta Markuszewska.

Monika Chrzanowska, Strofki na gitarę . Piosenki Agnieszki Osiec-
kiej i Seweryna Krajewskiego jako przykład gatunku piosenki literackiej,  
promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Joanna Dobrzańska, Problem synestezji u  Aleksandra Skriabina,  
promotor – dr Sylwia Makomaska.

Krzysztof Dziuba, Konwersja obrazu na dźwięk na przykładzie systemu 
UPIC, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Mateusz Grzmiel, Polonez z  Sonaty D-dur Sylviusa Leopolda Weissa 
z tabulatury PL-Wu ms . RM 4137 (olim Ms . Mf . 2004), promotor – dr Irena 
Bieńkowska.

Edyta Grzywaczewska, Obraz włoskiej kobiety w  dziele operowym 
na podstawie „L’italiana in Algieri” Gioachina Rossiniego, promotor –  
dr Aneta Markuszewska .

Magdalena Klemba, Pieśni Niemców Nadwołżańskich – dokumentacja 
z  pierwszej połowy XX wieku a  wyniki współczesnych badań, promotor –  
dr Sylwia Makomaska .

Karolina Kolinek, Rekostrukcja poglądów na status ontologiczny dzieła 
muzycznego Stanisława Ignacego Witkiewicza na podstawie jego notatek 
na marginesach „O tożsamości dzieła muzycznego” Romana Ingardena,  
promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Katarzyna Koziej, Komputerowe metody powiązania ruchu i  dźwięku 
z wykorzystaniem technologii motion capture, promotor – dr Sylwia Mako-
maska .
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Veranika Los, Festiwal „Tbilisi-80” – jego historia i znaczenie dla muzy-
ki rockowej ZSRR, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Katarzyna Małkiewicz, Sekwencja „Audi virgo” z rękopisu WM 2, pro-
motor – dr Irena Bieńkowska.

Anastasiya Niakrasava, Pieśni buntu i niedoli w  interpretacji zespołu 
R .U .T .A, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Anna Parysz, Muzyczna charakterystyka cesarza Ottona w  operze  
„Ottone in villa” Antonia Vivaldiego, promotor – dr Aneta Markuszewska.

Paweł Siechowicz, Namalować fugę . Analiza porównawcza wybranych 
dzieł M . K . Čiurlionisa w kontekście modernistycznych idei syntezy sztuk, 
promotor – dr Tomasz Baranowski.

Łukasz Wiśniak, Sprzeciw w polskiej muzyce punkowej wobec sytuacji 
społeczno-politycznej PRL pod koniec lat 70 . i w latach 80 . XX wieku na 
przykładzie twórczości zespołu Brygada Kryzys, promotor – dr Aneta Mar-
kuszewska .

Izabela Wróblewska, Muzyczność w twórczości Jacka Kerouacka na przy-
kładzie narracji w filmie Pull My Daisy, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Aleksandra Zawistowska, Rola skrzypiec w  kwartetach smyczkowych  
H . M . Góreckiego, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Szymon Zielonka, Kategoria głębi w muzyce instrumentalnej z perspek-
tywy estetyki współczesnej, promotor – dr hab. Iwona Lindstedt.

2013

Anna Bednarska, Psalmy Wacława z  Szamotuł i  Mikołaja Gomółki – 
analiza porównawcza, promotor – dr hab. Paweł Gancarczyk.

Marcin Bogucki, Klawesyn w  muzyce popularnej – początki zjawiska 
i perspektywy badawcze, promotor – dr hab. Iwona Lindstedt.

Katarzyna Brodowska-Klinger, Wpływ fletu Boehma na kształtowanie 
programu ćwiczeń doskonalących dźwięk w początkach francuskiej szkoły 
fletowej (przełom XIX/XX wieku), promotor – dr hab. Anna Gruszczyńska-
-Ziółkowska, prof. UW.

Natalia Klonowska, Wykorzystanie zjawiska plądrofonii w  muzyce  
XX wieku na podstawie wybranych przykładów . Gdzie kończy się twórczość 
a zaczyna plagiat?, promotor – dr Sylwia Makomaska.

Oskar Łapeta, Poemat symfoniczny „Don Quichotte” Eugeniusza Mo-
rawskiego – źródła i recepcja, promotor – dr hab. Paweł Gancarczyk.

Agata Meissner, Chaconne i passacaille we francuskiej muzyce klawesy-
nowej XVII wieku na przykładzie twórczości Louis Couperina, Jean-Henry 
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d’Angleberta i Elisabeth Claude Jaquet de la Guerre, promotor – dr Aneta 
Markuszewska .

Ewelina Pachnik, Bel canto na przykładzie wybranych arii z  opery  
„Lukrecja Borgia” G . Donizettiego, promotor – dr Aneta Markuszewska.

Mateusz Rettner, Różne sposoby muzycznego opracowywania tekstu Lux 
aeterna w XX wieku, promotor – dr Aneta Markuszewska.

Zuzanna Sawicka, Pieśń „Sempiterna ydeitas” z  partesów żagańskich 
(ok . 1490) – monografia utworu, promotor – dr hab. Paweł Gancarczyk.

Izabela Smelczyńska, Soundwalking jako działanie artystyczne inspiro-
wane dźwiękami przestrzeni publicznej . Próba przedstawienia zjawiska na 
wybranych przykładach, promotor – dr Sylwia Makomaska.

Katarzyna Spurgjasz, Funkcja muzyki w filmie „Misja” Rolanda Joffe, 
promotor – dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW.

Andrzej Szachowski, Danny Elfman/Tim Burton – stylistyczna jedność 
muzyki i obrazu, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Małgorzata Walicka, Tradycyjna melodia norweska „Gjendines badn-
lat” w  opracowaniu Edvarda Griega i  Gunnara Erikssona, promotor –  
dr hab. Paweł Gancarczyk.

Anna Wanyura, Sabat czarownic w muzyce na przykładzie „Pierwszej 
Nocy Walpurgii” Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, promotor – dr Ane-
ta Markuszewska .

Urszula Waszkiewicz, Rola i  znaczenie instrumentów perkusyjnych  
w I części VI Symfonii „Tragicznej” Gustava Mahlera, promotor – dr Aneta 
Markuszewska .

Daria Wolicka, Flet w twórczości zespołu King Crimson . Analiza wybra-
nych przykładów, promotor – prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek.

2014

Natalia Arciszewska, Związek muzyki z  językami tonalnymi w  Afryce 
w świetle dotychczasowych badań, promotor – dr Tomasz Nowak.

Adriana Jagoda Borowska, „Kobiece” dziennikarstwo muzyczne na ła-
mach „Bluszczu” w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnie-
niem pisarstwa Pauli Lamowej (1927-1939), promotor – dr Aneta Marku-
szewska / prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Mirosław Brzeziński, Aktywność muzyczna i repertuar Archikonfraterni 
Literackiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie 
od XVI do połowy XIX wieku, promotor – dr Tomasz Jeż.
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Irmina Kalotka, „Nie może być inaczej w epoce walki” . Porównanie pu-
blicystyki muzycznej Zofii Lissy i Stefana Kisielewskiego z lat 1945–1955, 
promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Anita Kurdziel, U  źródeł polskiej muzyki elektroakustycznej . Muzyka 
Włodzimierza Kotońskiego do miniatur eksperymentalnych, promotor –  
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek.

Katarzyna Łuczyńska, Zasadność wprowadzenia edukacji medialnej 
do kształcenia muzycznego w  szkołach ogólnokształcących, promotor –  
dr Agnieszka Chwiłek.

Julia Okołowicz, Muzyka w  filmie „Ewangelia według św . Mateusza” 
Piera Paola Pasoliniego, promotor – dr hab. Szymon Paczkowski.

Marta Rogalska, Rekonstrukcje obrzędów ludowych a  problem auten-
tyczności tradycji na przykładzie Wiejskiego Teatru Węgajty, promotor –  
dr Tomasz Nowak .

Anna Rudawska, Przegląd literatury na temat postaci Marcina Grobli-
cza, promotor – dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW.

Maciej Sikora, Analiza słuchowa II Symfonii Pawła Mykietyna, promo-
tor – prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek.

Katarzyna Sopniewska, „Hałas” w  muzyce XX wieku, promotor –  
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek.

Joanna Szymoniak, Metody nauczania muzyki Emila Jaques-Dalcro- 
ze’a, Carla Orffa i  Zoltana Kodaly’a . Przegląd literatury, promotor – dr 
hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW.

Julia Tomaszewska, K-pop jako produkt muzyczny w ujęciu marketingo-
wym i muzykologicznym, promotor – dr Tomasz Nowak.

Pola Trąbińska, Inspiracje koncepcjami buddyzmu zen w  twórczości 
Johna Cage’a, promotor – dr Agnieszka Chwiłek.

Piotr Wojciechowski, Carl Ditters von Dittersdorf i jego symfonia „Die 
Befreyung Andromedens” z  cyklu Symfonii Owidiuszowych, promotor –  
dr Aneta Markuszewska / prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Antoni Zgorzałek, Konsekwencje doboru gitarowego przetwornika elek-
tromagnetycznego – wyniki analiz elektromagnetycznych, a opinie użytkow-
ników, promotor – dr Tomasz Nowak.

Katarzyna Ziętek, Zmiany w  programie nauczania muzyki w  gimna-
zjum w latach 1999-2009, promotor – dr Tomasz Nowak.
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Inne wydarzenia

11 stycznia 2011 odbyła się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich promocja 
książki Iwony Lindstedt Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich 
XX wieku (Warszawa 2010), zakończona koncertem w wykonaniu Michała 
Górczyńskiego (klarnet). 

W dniach 12-15 października 2011 odbyła się w Pałacu Tyszkiewiczów-
-Potockich międzynarodowa konferencja „Central-Eastern Europe versus 
the Italian musica moderna – Reception, Adaptation, Integration”, zorga-
nizowana z  okazji 400-lecia wydania drukiem Offertoria i  Communiones 
totius anni Mikołaja Zieleńskiego). Towarzyszył jej – w kościele św. Jacka 
– koncert w  wykonaniu Musikalische Compagney pod dyrekcją Holgera 
Eichhorna .

26 października 2011 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się se-
sja „Convivium musicum in honorem Elisabeth Zwolińska”, zakończona 
koncertem muzyki średniowiecznej w  wykonaniu Aldony Czechak (orga-
netto) i Tadeusza Czechaka (lutnia). 

23 marca 2012 odbyła się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich promocja 
książki Szymona Paczkowskiego Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana 
Bacha (Lublin 2011), dopełniona recitalem klawesynowym w wykonaniu 
Lilianny Stawarz. 

W dniach 6-9 maja 2012 odbył się na Uniwersytecie Warszawskim IV 
Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, zorganizowany przez Koło 
Naukowe Historii Muzyki oraz Koło Naukowe Etnomuzykologii Instytutu 
Muzykologii UW. Zjazdowi towarzyszył recital klawesynowy Marka Topo-
rowskiego oraz wykład gościnny prof. Christopha Wolffa z Harvard Univer-
sity .

21 maja 2012 w  Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się promo-
cja książki Witold Lutosławski, O muzyce: pisma muzyczne i wypowiedzi 
w opracowaniu Zbigniewa Skowrona (Gdańsk 2011).

13 czerwca 2013 odbyła się w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego 
UW zorganizowana przez Instytut Muzykologii we współpracy z Warszaw-
ską Operą Kameralną w ramach spotkań Loży Miłośników Opery promocja 
książki Tomasza Jeża Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodz-
kiej (1581–1776) (Warszawa 2013), której towarzyszył koncert w wykonaniu 
wokalistów oraz muzyków Zespołu Instrumentów Dawnych WOK Musicae 
Antiquae Collegium Varsoviense. 
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W  dniach 3-7 lipca 2013 odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim 
międzynarodowa konferencja „The Sixth J. S. Bach Dialogue Meeting”, 
zorganizowana przez Bach Network UK we współpracy z Instytutem Mu-
zykologii UW. Towarzyszył jej koncert w wykonaniu Collegium 1704 Prague 
pod dyrekcją Václava Luksa.

W dniach 26-27 września 2013 w siedzibie Narodowego Instytutu Fry-
deryka Chopina odbyła się współorganizowana przez Instytut Muzykologii 
UW międzynarodowa konferencja „Muzyka Witolda Lutosławskiego u pro-
gu XXI wieku. Dookreślenia – oceny – perspektywy”. 

W roku 2013 laureatkami Nagrody Clio przyznawanej na Wydziale Hi-
storycznym UW zostały prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska za książkę 
Muzyka na polskim dworze Augusta III, cz. 1, Lublin 2012 (I nagroda) oraz 
dr Aneta Markuszewska za książkę Festa i muzyka na dworze Marii Kazi-
miery Sobieskiej w Rzymie, Warszawa 2012 (III nagroda). 

W dniach 21-22 lutego 2014 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła 
się międzynarodowa konferencja „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej 
folklorystyki”, zorganizowana w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga 
przez Sekcję Muzykologów ZKP, Instytut Muzykologii UW oraz Instytut 
Sztuki PAN. Obradom towarzyszył koncert zespołu Janusz Prusinowski Trio.

W dniach 24-26 września 2014 odbyła się na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina międzynarodowa konferencja „Andrzej Panufnik i jego 
wizja muzyki”, zorganizowana przez Katedrę Teorii Muzyki UMFC we 
współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich i  Instytutem Muzyko-
logii UW .

W dniach 12-15 grudnia 2014 odbyła się w Muzeum Archeologicznym 
w  Gdańsku międzynarodowa konferencja archeomuzykologiczna „Dźwię-
czące kamienie”, której współorganizatorami byli oprócz gospodarza In-
stytut Muzykologii UW, Instytut Archeologii UW oraz Polski Oddział The 
Explorers Club.

W roku 2014 laureatami dorocznej Nagrody Clio przyznawanej przez 
Wydział Historyczny UW zostali dr hab. Tomasz Jeż za książkę Kultura 
muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776), Warszawa 2013 
(I nagroda), dr hab. Irena Bieńkowska za książkę Muzyka na dworze księcia 
Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013 (III nagroda) oraz dr hab. 
Tomasz Baranowski za książkę Profile Skriabina, Białystok 2013 (wyróż-
nienie) .

Opracowanie Agnieszka Leszczyńska
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Stefano Bartolomei – ukończył w roku 2008 studia licencjackie w za-
kresie muzykologii na Università degli studi di Palermo, Facoltà Lettere  
e Filosofia pracą pt. 54 . Warszawska Jesień napisaną pod kierunkiem prof. 
Paola Emilia Carapezzy. Magisterium uzyskał w  Instytucie Muzykologii 
Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2011 na podstawie pracy napisanej 
pod kierunkiem prof . Piotra Dahliga Tradycje muzyczne na Sycylii . Histo-
ria badań, przegląd gatunków i uwarunkowań społecznych. Od 2013 roku 
jest doktorantem w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki IM UW. Pisze 
pracę doktorską o muzyce propagandowej w cesarstwie austro-węgierskim 
za czasów Franciszka Józefa . 

Agnieszka Cieślak – ur. w 1988 roku w Łodzi, absolwentka Instytutu 
Muzykologii UW. Zajmuje się problematyką muzyki filmowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem funkcjonowania muzyki w okresie kina niemego. Pra-
cowniczka Archiwum Narodowego Instytutu Audiowizualnego .

Krzysztof Jan Fuks – ur. w 1987 roku, ukończył studia magisterskie 
w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2012. 

Zofia Helman – emerytowany profesor Instytutu Muzykologii UW, jego 
absolwentka i pracownik w latach 1959-2007. W latach 1991-1996 była jego 
dyrektorem, ponadto przez wiele lat kierowała Zakładem Teorii i Estetyki 
Muzyki. Wypromowała licznych magistrów i doktorów. Jest autorką książek 
Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku (Kraków 1985) oraz Roman Pa-
lester . Twórca i dzieło (Kraków 1999), a także współautorką nowego wyda-
nia korespondencji Fryderyka Chopina (t. I, Warszawa 2010). Opublikowała 
dziesiątki artykułów naukowych – głównie na temat muzyki polskiej XIX 
i XX wieku – w czasopismach, pracach zbiorowych oraz leksykonach pol-
skich i zagranicznych (m.in. angielskich, czeskich, francuskich, niemieckich,  
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rosyjskich, włoskich). Pod jej redakcją ukazał się szereg tomów edycji kry-
tycznych dzieł Karola Szymanowskiego.

Małgorzata Lisecka – adiunkt w  Katedrze Kulturoznawstwa Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, absolwentka Instytutu Muzykologii UW. 
Doktoryzowała się w  2010 na podstawie pracy Historia związków słowa 
i muzyki w poezji polskiej od XVII do połowy XVIII wieku . Teoria i prakty-
ka. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humani-
stycznym”, „Ruchu Filozoficznym”, „Ruchu Literackim”, „Ruchu Muzycz-
nym”, „Klio”, „Res Facta Nova” i  „Litteraria Copernicana”. Zajmuje się 
badaniami nad poezją i muzyką dawną, w szczególności nad zagadnieniami 
związków poetyki i estetyki muzycznej.

Oskar Łapeta – absolwent Instytutu Psychologii na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku 2010 (specjalność psychologia kli-
niczna i osobowości, magisterium na temat temperamentalno-osobowościo-
wych uwarunkowań percepcji muzyki oraz preferowanego stylu muzycz-
nego) oraz studiów licencjackich w  Instytucie Muzykologii Uniwersytetu 
Warszawskiego w roku 2013 (praca licencjacka na temat źródeł i recepcji 
poematu symfonicznego Don Quichotte Eugeniusza Morawskiego). Od 2013 
roku doktorant w  Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki IM UW. Przy-
gotowuje pracę doktorską o  życiu i  twórczości Eugeniusza Morawskiego. 
Współautor i były redaktor prowadzący magazynu „Presto. Prosto o muzy-
ce klasycznej”. Jest również autorem ponad stu tekstów popularyzatorskich 
publikowanych na łamach magazynu „Presto” oraz na stronie internetowej 
www .prostoomuzyce .pl .

Mateusz Melski – absolwent Instytutu Muzykologii UW (2010: pra-
ca licencjacka nt . Kantaty Bożonarodzeniowej A. Honeggera, promotor –  
dr Iwona Lindstedt; 2014: magisterium na temat Antygony A. Honeggera, 
promotor – prof. dr hab. Zbigniew Skowron). Interesuje się muzyką orga-
nową wszystkich epok, muzyką XX wieku, a w szczególności kierunkiem 
neoklasycznym oraz twórczością kompozytorów francuskich określanych 
mianem Grupy Sześciu. 

Ewa Sławińska-Dahlig – muzykolog i  etnomuzykolog, absolwentka 
Instytutu Muzykologii UW. Pracę magisterską pt. Pisarstwo muzyczne 
Bohdana Pocieja napisała pod kierunkiem prof. UW, dra hab. Zbigniewa  
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Skowrona (2003). Jest instruktorem w  Ośrodku Regionalnym Łódzkiego 
Domu Kultury w Łodzi. Współpracuje przy Wydaniu Narodowym Dzieł Fry-
deryka Chopina pod red. Jana Ekiera. Autorka książek: Chopin w Sannikach . 
Konteksty historyczno-kulturowe (2007, 2009), wersja angielska: Chopin in 
Sanniki . Historical and cultural contexts (2007), oraz – wspólnie z Maritą 
Albán Juárez – Polska Chopina (2007), wersja angielska: Chopin’s Poland 
(2008), wersja hiszpańska: La Polonia de Chopin (2011). Jest również autor-
ką artykułów o tematyce chopinowskiej i o folklorze muzycznym regionów 
środkowopolskich. Od wielu lat prowadzi badania nad życiem, działalnością 
artystyczną – pianistyczną i kompozytorską – Adolfa Gutmanna. 

Marta Tabakiernik – ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie 
w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku (praca 
magisterska Opera „L’amour de loin” Kaiji Saariaho . Analiza i interpre-
tacja dzieła). W tym samym roku podjęła studia doktoranckie na Wydziale 
Historycznym macierzystej uczelni. Jej zainteresowania badawcze dotyczą 
zagadnień z zakresu muzycznych zapożyczeń w muzyce XX i XXI wieku. 
Przygotowuje obecnie pod kierunkiem dr hab. Iwony Lindstedt pracę dok-
torską na temat obecności muzyki Fryderyka Chopina we współczesnej 
twórczości kompozytorskiej. 

Marcin Zdunik – ur. w 1987 roku, wiolonczelista, improwizator i muzy-
kolog, absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w kla-
sie Andrzeja Bauera (dyplom z wyróżnieniem oraz Medalem Magna cum 
Laude) oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (I nagroda 
w Konkursie im. Z. Lissy na najlepszą pracę magisterską w IM UW w roku 
2014). Występuje na renomowanych estradach, m.in. w Rudolfinum w Pradze 
i Carnegie Hall w Nowym Jorku, jest zapraszany do udziału w prestiżowych 
festiwalach muzycznych, takich jak BBC Proms w Londynie, oraz do współ-
pracy ze znakomitymi zespołami, m.in. St. Petersburg Camerata, Orkiestrą 
Kameralną Unii Europejskiej oraz City of London Sinfonia. W 2007 roku 
został laureatem I nagrody i Grand Prix w VI Międzynarodowym Konkursie 
Wiolonczelowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie oraz zdobywcą głów-
nej nagrody na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców w Braty-
sławie. W 2009 roku otrzymał nagrodę Gwarancja Kultury, przyznaną przez 
TVP Kultura, a  rok później nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk . 




