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Tuż przed rozpoczęciem festiwalu i odda-
niem tej publikacji do druku dotarła do nas 
nagła, zupełnie niespodziewana i niezwykle 
smutna wiadomość o odejściu prof. Janiny 
Romańskiej-Werner. 

Pani Profesor była osobą niezwykłą – wspa-
niałym pedagogiem, niezwykle wrażliwym 
muzykiem o ogromnej wiedzy, prawdziwym 
autorytetem. Odznaczała się wielką skrom-
nością oraz kulturą osobistą. Uosabiała 
najlepsze ideały akademickości, rozumiejąc 

– co rzadkie – że uczelnia to przede wszystkim niezwykle kruche relacje ludzkie. Te zaś pod-
trzymywała z niespotykaną pieczołowitością, może nawet jeszcze bardziej intensywnie po 
przejściu na emeryturę. Była osobą niezwykle aktywną, ciekawą świata, inspirowała pozy-
tywną energią. My, jej uczniowie i wychowankowie, mogliśmy zawsze liczyć na Jej życzliwość 
i pomoc. Była dla nas po prostu Przyjaciółką, która zawsze wiedziała, co u nas słychać. 

Od początku istnienia Stowarzyszenia Pani Profesor była dla nas ogromnym wsparciem. Two-
rzyliśmy wspólnie projekty, konsultowaliśmy pomysły, dzieliliśmy – tak przecież rzadkie – suk-
cesy i znacznie liczniejsze porażki. Prof. Werner inspirowała nas do nieustannego rozwoju, 
a jednocześnie z matczyną troską pilnowała, byśmy dbali o siebie. 

Była – w istocie – częścią Stowarzyszenia. Wciąż nie potrafimy wyobrazić sobie naszej dzia-
łalności bez Jej udziału, tak jak nadal trudno zaakceptować nam czas przeszły, gdy mówimy 
i piszemy o Niej. Nikt nie spodziewał się, że wspólne plany, pomysły i rozmowy urwą się nagle, 
w pół słowa. 

Pani Profesor miała znaczący wpływ na wszystkie edycje festiwalu, ale tegoroczna - z liczny-
mi recitalami pieśniowymi – była Jej szczególnie bliska. Dlatego chcielibyśmy poświęcić Jej 
zarówno całe wydarzenie, jak i niniejszą publikację.  

Zespół Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów





W Państwa ręce oddajemy kolejną książkę towarzyszącą festiwalowi organizowa-
nemu przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów. Znajdują się w niej 
ponownie programy koncertów, biogramy wykonawców i prelegentów, jak również 
szereg znakomitych artykułów. 

Kontekst jest tym razem jednak znacznie szerszy. Osią programową wydarzenia jest 
ponownie idea salonu muzycznego. Popularny niegdyś zwyczaj muzykowania salo-
nowego, domowego był w Krakowie nie tylko elementem życia kulturalnego, ale 
także tworzył przestrzeń dla swobodnego rozwijania twórczości narodowej, pod-
trzymywania tradycji i budowania wspólnoty. Był także przejawem samoorganizacji 
społecznej, podobnie jak choćby powstające wówczas towarzystwa muzyczne czy 
rozwijające się formy komercyjnego rozpowszechniania muzyki takie jak koncerty 
subskrypcyjne. Salon był nie tylko wydarzeniem towarzyskim, ale i aktywną formą 
zachowania tożsamości kulturowej w dobie braku państwowości.

Od początku projekt za patrona miał krakowskiego kompozytora i organizatora życia 
muzycznego, Władysława Żeleńskiego. W tegorocznej edycji postanowiliśmy nawią-
zać także do osoby i twórczości Stanisława Moniuszki, albowiem w 2019 r. przypa-
da 200-setna rocznica urodzin tego kompozytora. Połączenie postaci Żeleńskiego 
i Moniuszki wydaje się zupełnie naturalne. Nie tylko dlatego, że biografie obu twór-
ców splotły się. Znacznie ważniejsze były względy czysto muzyczne oraz społeczne, 
w szczególności obyczaje twórcze i koncertowe XIX-wieku.

„Na salonach” królowała bowiem muzyka kameralna, a w szczególności kamerali-
styka wokalna. Dlatego też twórczość pieśniarska zajmuje niezwykle ważne miej-
sce w spuściźnie twórczej zarówno Stanisława Moniuszki, jak również Władysława 
Żeleńskiego. Choć zwykło się przypisywać to miano jedynie Moniuszce, obu można 
z powodzeniem uznać za twórców polskiej pieśni narodowej. Obaj także uprawiali 
różne gatunki instrumentalnej muzyki kameralnej, pisali również na najpopularniej-
szy instrument salonowy – fortepian. W koncepcji całego projektu ważne było więc 
dla nas poruszenie tych trzech obszarów twórczości. Istotne było ponadto nawiąza-
nie do obyczajów muzycznych epoki, zarysowanie kontekstu twórczego, jak również 
ukazanie rezonansu, szczególnie w kontekście rozwoju polskiej twórczości pieśniar-
skiej. Tylko bowiem w ten sposób możliwe było uniknięcie nachalnej monograficz-
ności oraz pokazanie twórczości obu patronów w korzystnym świetle, na jakie zde-
cydowanie zasługuje.



Powyższe wątki tematyczne oddaje struktura książki, którą oddajemy w Państwa 
ręce. Otwierają ją teksty poświęcone obyczajom epoki określanej „złotym wiekiem 
muzyki kameralnej”. Tekst Danuty Gwizdalanki U początków  „krajowej”  kamerali-
styki zaznajamia czytelnika z historią rozwoju polskiej „muzyki pokojowej” w XVIII 
i XIX wieku, nierozerwalnie związanej ze zjawiskiem salonu muzycznego. Małgorza-
ta Woźna-Stankiewicz pochyla się w artykule Moniuszkowski wątek w  interpreta-
cji muzyki Władysława Żeleńskiego: na  łamach prasy krakowskiej  i w  repertuarze 
koncertów  (1872-1902) nad ciekawym fenomenem twórczego łączenia utworów 
Żeleńskiego z dziełami Moniuszki. Artykuł Małgorzaty Sułek Ignacy Jan Paderewski 
w muzycznych salonach Berlina, Wiednia  i Strasburga podkreśla wagę i znaczenie 
salonu – jako miejsca spotkań muzyczno-towarzyskich o określonych uwarunkowa-
niach – dla rozwoju kariery Paderewskiego.

Bardzo istotnym wątkiem programowym całego projektu jest polska twórczość 
pieśniarska, toteż i istotna część tekstów jej jest poświęcona. Oczywiście, w pierw-
szej kolejności uwagę kierujemy ku Stanisławowi Moniuszce. Magdalena Chrenkoff 
poświęca mu swój artykuł Ograniczenie środków kompozytorskich w pieśniach Stani-
sława Moniuszki, w kontekście sytuacji kultury polskiej w okresie zaborów. Omawia 
w nim wybrane aspekty twórczości lirycznej Moniuszki, uzasadniając w przekonu-
jący sposób ich kształt artystyczny realiami polityczno-kulturowymi kraju. Artykuł 
Agnieszki Zwierzyckiej Władysław  Żeleński  i  jego  twórczość  liryczna skupia się na 
kompleksowym ukazaniu muzycznej różnorodności w dziełach Żeleńskiego, będą-
cych pomostem między pieśniami Stanisława Moniuszki, a twórczością liryczną kom-
pozytorów okresu Młodej Polski.

Kolejne teksty poświęcone są rozwojowi polskiej pieśni. I tak w artykule Liryka wokal-
na Zygmunta Stojowskiego – pieśni, o których się milczy Magdalena Molendowska 
prezentuje zapomniane, a niezwykle interesujące dzieła Stojowskiego – kompozy-
tora i pianisty, artysty wszechstronnego, którego postać dopiero w ostatnich latach 
wychodzi z twórczego cienia. Poszczególne fazy twórczości lirycznej jednego z naj-
większych polskich kompozytorów są syntetycznie zobrazowane przez Małgorza-
tę Janicką-Słysz w artykule Karol  Szymanowski.  Liryk  czasów modernizmu. Autor-
ka przedstawia źródła artystycznej inspiracji, jak również określa reprezentatywne 
dla kolejnych faz toposy. Agnieszka Draus postanowiła zaś w swoim artykule Pieśń 
w twórczości Marka Stachowskiego w kontekście minionego stulecia skupić się na 
osobie wybitnego krakowskiego twórcy, związanego z Krakowską Szkołą Kompozy-
torską, jednocześnie badając w jaki sposób gatunek pieśni funkcjonował w wyjątko-
wo zróżnicowanej muzyce XX wieku.



W twórczości obu patronów festiwalu ważne miejsce zajmowała twórczość instru-
mentalna, w tym także kompozycje na fortepian solo, instrument będący wszak 
swoistym „królem” ówczesnych salonów. Dlatego też w niniejszej książce znalazły 
się dwa teksty poświęcone twórczości solowej obu patronów projektu. Artykuł Mar-
ka Szlezera Stanisław  Moniuszko  –  twórczość  fortepianowa omawia praktycznie 
nieznane, a z pewnością bardzo rzadko wykonywane utwory fortepianowe twórcy 
Halki i Strasznego Dworu, które w przeważającej większości związane są z nurtem 
muzyki salonowej. Wpisując się w ideę popularyzacji muzyki zapomnianej, Joanna 
Ławrynowicz nakreśla w artykule Z kręgu fortepianowej muzyki polskiej mniej znanej 
– Władysław Żeleński heterogeniczny charakter twórczości krakowskiego kompozy-
tora. Całość zamyka błyskotliwa analiza wybranych arcydzieł polskiej kameralistyki, 
która znalazła się w artykule Wielkie formy kameralne z udziałem fortepianu w twór-
czości  Józefa Nowakowskiego, Zygmunta Noskowskiego  i Władysława Żeleńskiego 
Macieja Negrey’a. Dzieła te służą autorowi do ukazania nie tylko różnic w indywidu-
alnych stylach kompozytorskich, ale również rozwoju polskiego życia muzycznego 
doby zaborów. Analiza autora poprzedzona jest brawurowym wstępem, w którym 
krytycznie odnosi się on do przekonania, że w muzyce polskiej między Chopinem 
a Szymanowskim panował jałowy okres. Słowa te stanowią idealne podsumowanie 
nie tylko całego projektu, ale i wielu działań Stowarzyszenia, podpisujemy się więc 
pod nimi z pełnym przekonaniem.

Pragniemy serdecznie podziękować autorom wszystkich tekstów. Mamy nadzieję, 
że pozwolą one nie tylko przybliżyć sylwetki obu kompozytorów, ale również ukazać 
konteksty tak istotne dla uchwycenia wartości ich twórczości. Pragniemy również 
podziękować partnerom wydarzenia, patronom honorowym i medialnym. Szczegól-
nie ważne podziękowania kierujemy do instytucji współfinansujących zadanie: Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Miasta 
Kraków.  

Życzymy Państwu wspaniałych wrażeń muzycznych i ciekawej lektury!

Grzegorz Mania
Piotr Różański





Ogólny program festiwalu





24 PAŹDZIERNIKA 2019 

18.00 - wykład 
mgr Magdaleny Chrenkoff poświęcony pieśniom Stanisława Moniuszki

19.00 - recital kameralny 
Messages Quartet – Małgorzata Wasiucionek (skrzypce), Oriana Masternak 
(skrzypce), Maria Dutka (altówka), Beata Urbanek-Kalinowska (wiolonczela)

Dom Jana Matejki - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Floriańska 41

7 LISTOPADA 2019 

18.00 - wykład 
dr Agnieszki Zwierzyckiej Władysław Żeleński a sprawa polska

19.00 - recital kameralny 
LLLeggiero Woodwind Trio – Maksymilian Lipień (obój), Piotr Lato (klarnet), 
Damian Lipień (fagot) 

Dom Jana Matejki - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Floriańska 41

14 LISTOPADA 2019

19.00 - recital wokalny
Ewa Marciniec (alt), Monika Kolasińska (fortepian) 

Sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9

17 LISTOPADA 2019

18.00 - recital wokalny
Ravel Piano Duo – Agnieszka Kozło, Katarzyna Sokołowska 

Sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9

19 LISTOPADA 2019

18.00 - koncert
Joanna Konarzewska (skrzypce), Reverb Ensemble: Anna Kuk (skrzypce), 
Jacek Stolarczyk (altówka), Piotr Gach (wiolonczela), orkiestra kameralna 
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie 

Sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9



21 LISTOPADA 2019 

18.00 - wykład 
dr hab. Agnieszki Draus poświęcony polskiej twórczości pieśniarskiej w XX-wieku

Dom Jana Matejki - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Floriańska 41

19.00 - koncert towarzyszący – recital wokalny 
Magdalena Molendowska (sopran), Julia Samojło (fortepian) 

Sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9

23 LISTOPADA 2019

19.00 - recital wokalny
Urszula Kryger (mezzosopran), Krzysztof Urbaniak (pozytyw) 

Sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9



Informacje o prelegentach



MAGDALENA CHRENKOFF - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie 
(dyplomy z teorii muzyki oraz gry na fortepianie), zatrudniona w tej uczelni 
od 1986 roku równolegle w Katedrze Fortepianu oraz Katedrze Teorii i Inter-
pretacji Muzyki, ostatecznie związała swą działalność naukowo-dydaktyczną 
z teorią muzyki. W latach 1998-2005 pełniła funkcję prodziekana Wydziału 
Kompozycji, Dyrygentury i  Teorii Muzyki (od 2004 Wydział Twórczości, 
Interpretacji i  Edukacji Muzycznej). Jest współtwórcą projektu i  programu 
studiów podyplomowych w  zakresie teorii muzyki; pełniła funkcję ich 
opiekuna od momentu powstania do czasu, kiedy zostały zawieszone (2003 
-2012). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii muzyki, literatury muzycznej 
i  analizy dzieła muzycznego, a  także specjalistycznego kształcenia słuchu 
dla wokalistów i pianistów.
Główny obszar jej zainteresowań stanowi problematyka Wort-Tonu, 
w  oparciu o  badania nad gatunkiem pieśni XIX wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem twórczości pieśniowej Stanisława Moniuszki. Dotych-
czasowa działalność naukowa obejmuje prace nad wybranymi zagadnie-
niami z tego zakresu, czego rezultatem były liczne publikacje teoretyczne, 
a  także udział w  międzynarodowych i  krajowych konferencjach, sesjach 
naukowych, seminariach i sympozjach. Drugi obszar zainteresowań stanowi 
muzyka polska XX wieku.  Chrenkoff jest ponadto autorką licznych haseł 
monograficznych w Encyklopedii Muzycznej PWM oraz MGG, a także reda-
ktorem i  współredaktorem wielu wydawnictw teoretyczno-muzycznych 
(m.in. Beethoven Studien und interpretationen, vol 1-7, 2000, 2003, 2006, 
2009, 2012, 2015, 2018).

AGNIESZKA ZWIERZYCKA - absolwentka studiów muzykologicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka rządu włoskiego. 
Stopień doktora sztuki uzyskała w  krakowskiej Akademii Muzycznej. 
Od 1991 roku pracuje w  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu, gdzie wchodzi w skład Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej 
Kultury Muzycznej oraz Zakładu Muzyki Kościelnej. Od 2016 roku pełni 
funkcję prodziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i  Muzyki 
Kościelnej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim 
historii muzyki polskiej XIX wieku i początku wieku XX oraz polskiej muzyki 
ludowej. Jest autorką książki Pieśni solowe Władysława Żeleńskiego 
(2016), licznych artykułów naukowych, haseł w  Encyklopedii Wrocławia, 
a także współredaktorką prac zbiorowych. Bierze udział w ogólnopolskich 
i  międzynarodowych sympozjach, sesjach i  konferencjach naukowych. 
Prowadziła gościnne wykłady w Weronie i Rovigo we Włoszech.



AGNIESZKA DRAUS  - teoretyk muzyki, adiunkt w  Katedrze Teorii i  Inter-
pretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w  Krakowie, sekretarz 
w Zarządzie Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, dyplo-
mowany nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w  Państwowej 
Szkole Muzycznej II st. im.  W. Żeleńskiego w  Krakowie, wiceprezes 
Fundacji Pro Musica Bona. W  dotychczasowej działalności naukowej 
koncentruje się z  jednej strony na  problematyce muzyki sakralnej, 
ze  szczególnym uwzględnieniem sakralnego teatru muzycznego 
w  twórczości najwybitniejszego krakowskiego kompozytora – Krzysztofa 
Pendereckiego (za pracę magisterską nt. jego opery Raj utracony otrzymała 
Nagrodę Miasta Krakowa) oraz  największego, niemieckiego twórcy 
współczesnego – Karlheinza Stockhausena (za  pracę doktorską nt.  jego 
cyklu operowego  Licht  otrzymała Nagrodę ZKP im.  ks.  prof.  Hieronima 
Feichta). Z  drugiej strony bada twórczość Witolda Lutosławskiego, 
Marka Stachowskiego i  Pawła Mykietyna. Obok ponad 30  artykułów 
w  wydawnictwie Akademii Muzycznej w  Krakowie opublikowała dwie 
książki: (1.)  Cykl sceniczny “Licht” Karlheinza Stockhausena. Muzyczny 
teatr świata 2011, oraz (2.) Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka 
Stachowskiego  2016 – nominowaną do  Nagrody im.  Jana Długosza. 
Prowadzi zajęcia ze  studentami i  młodzieżą szkolną w  zakresie historii 
muzyki, literatury, analizy muzycznej i  metodologii pracy naukowej 
oraz  kształcenia słuchu,  harmonii i  metodyki prowadzenia zajęć 
ogólnomuzycznych. Aktywnie działa przy organizacji projektów w macie-
rzystych instytucjach jak i  popularyzując muzykę w  innych instytucjach 
edukacyjnych.





Koncert 1
24 PAŹDZIERNIKA 2019

19.00, Dom Jana Matejki

Program





STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

Kwartet smyczkowy nr 1 d-moll
Allegro agitato
Andantino
Scherzo. Allegro moderato
Finale. ‘Un ballo campestre’. Allegro assai

WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI (1837-1921)

Wariacje na temat własny g-moll op. 21

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

III Kwartet smyczkowy B-dur op. 67
Vivace
Andante
Agitato (Allegretto non troppo)
Poco Allegretto con Variazinoi

WYKONAWCY

MESSAGES QUARTET:
MAŁGORZATA WASIUCIONEK (skrzypce)
ORIANA MASTERNAK (skrzypce)
MARIA SHETTY (altówka)
BEATA URBANEK-KALINOWSKA (wiolonczela)



MAŁGORZATA WASIUCIONEK w 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie prof. Romana Lasockiego, studiowała również 
w Mozarteum w Salzburgu w klasie prof. Pierre’a Amoyala. Obecnie pracuje jako 
asystent w klasie prof. Szymona Krzeszowca na Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach.

Jako solistka koncertowała z wieloma orkiestrami, m.in. orkiestrą Filharmonii Ślą-
skiej, Podkarpackiej, Dolnośląskiej, Białostockiej, Zielonogórskiej, Lubelskiej, Świę-
tokrzyskiej, z orkiestrą „Amadeus”, Sinfonia Varsovia, ponadto Neue Lausitzer Phil-
harmonie w Görlitz, Loh-Orchester Sondershausen, Orkiestrą Symfoniczną Miasta 
Cottbus, a także z Orkiestrą Miasta Calgary.

Brała udział w licznych warsztatach i festiwalach muzyki kameralnej pracując pod 
kierunkiem wybitnych artystów: Sadao Harady, Nobuko Imai, Pameli Frank, Gavriela 
Lipkinda, Szymona Krzeszowca, Matsa Lidströma. Były to m. in.: „Seiji Ozawa Inter-
national Academy Switzerland”, „International Chamber Music Course and Festival 
Musica Mundi” w Belgii, IX i X „Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. 
Księżnej Daisy” w Książu. Na przełomie czerwca i lipca 2014 roku, podczas międzyna-
rodowych kursów „Seiji Ozawa Academy”, występowała w Victoria Hall w Genewie 
oraz w Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu grając w kwartecie i orkiestrze pod 
dyrekcją Seiji Ozawy. W sierpniu 2015 roku brała udział w “Seiji Ozawa Matsumo-
to Festival”, gdzie występowała na koncertach z okazji 80-tych urodzin Seiji Ozawy. 
W zespołach kameralnych występowała podczas licznych koncertów w: Japonii, Bel-
gii, Bułgarii, Niemczech, Polsce, m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas 
Festiwalu „Strefa Ciszy” w Łazienkach Królewskich w Warszawie i w zakopiańskiej 
Atmie.

Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej ostatnie 
osiągnięcia to: II miejsce na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej – 
2015 w Plovdiv (Bułgaria), IV miejsce na V Międzynarodowym Konkursie im. Tade-
usza Wrońskiego na skrzypce solo – 2015 w Warszawie, Złoty Medal za wykonanie 
utworu Henryka Wieniawskiego na „April Spring Friendship Art Festival” – 2014 
w Pjongjangu w Korei Północnej i wielu innych.

Jest laureatką VII programu stypendialnego „Młoda Polska”, programu „zDolny 
Śląsk” oraz innych stypendiów nadawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Fundusz na Rzecz 
Dzieci i Bank Société Générale. W lutym 2015 roku Kapituła Rektorów Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina przyznała jej medal „Magna cum laude”.



ORIANA MASTERNAK naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat. Studiowa-
ła w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Romana 
Reinera), Koninklijk Conservatorium w Brukseli, European Chamber Music Academy, 
Yale School of Music oraz w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. 
W 2015 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych. Do jej artystycznych mistrzów 
należą Johannes Meissl, Katalin Sebestyen, Małgorzata Skorupa, Magdalena Szcze-
panowska oraz Tokyo Quartet. Ponadto brała udział w wielu kursach mistrzowskich.

Oriana jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. II nagroda i Nagro-
da Specjalna „Shostakovich Prize” w Bułgarii (2015), II nagroda w Nowym Jorku (2015), 
III nagroda we Włoszech (2013), nagroda specjalna w Wiedniu (2012), nagroda im. Josefa 
Windischa w Wiedniu (2011), III nagroda we Włoszech (2011), II nagroda i Baerenreiter 
Urtext Preis w Holandii (2011), III nagroda w Krakowie (2007), nagroda specjalna w Łodzi 
(2003). Jest także stypendystką rozmaitych organizacji, m.in. Programu Stypendialnego 
„Młoda Polska”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, European Chamber 
Music Academy, Louise Willson Scholarship (Yale University, USA), Pacific Music Festival 
w Japonii, Instytutu Adama Mickiewicza, firmy Thomastik Infeld, Małopolskiej Fundacji 
Stypendialnej „Sapere Auso”, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

Dzięki swemu bogatemu doświadczeniu, Oriana jest cenionym muzykiem kameral-
nym. W latach 2009-2012 wraz z Kwartetem Vistula studiowała w European Chamber 
Music Academy z siedzibą w Wiedniu, gdzie miała możliwość pracy pod kierunkiem 
najwybitniejszych postaci europejskiej i światowej kameralistyki. W marcu 2009 
roku na zaproszenie prof. Raya Robinsona z Palm Beach Symphony, Kwartet wystąpił 
z koncertami w USA, m.in. w Kravis Center w ramach cyklu Young Artists’ Series. 
Koncert ten był dla zespołu amerykańskim debiutem, po którym Vistula otrzymała 
w prasie doskonałe recenzje. W lipcu 2009 roku, Vistula jako jeden z trzech kwarte-
tów wyłonionych w trybie konkursowym, miał zaszczyt doskonalić swoje umiejętno-
ści pod kierunkiem legendarnego Tokyo String Quartet w ramach Pacific Music Festi-
val w Sapporo (Japonia). W marcu 2012 roku Vistula została zaproszona na presti-
żowy Norfolk Chamber Music Festival w Norfolk w Stanach Zjednoczonych (recitale 
i kursy mistrzowskie). Od 2014 roku Oriana współtworzy Messages Quartet – zespół 
specjalizujący się w wykonawstwie polskiej muzyki kameralnej.

Oriana od kilku lat regularnie koncertuje jako solistka i, przede wszystkim, jako kame-
ralistka w Azji, Ameryce Północnej i większości krajów Europy. Występowała na takich 
festiwalach, jak Norfolk Chamber Music Festival (USA), Festival Pablo Casals (Prades), 
Mozartiade (Augsburg), Kalkalpen Festival (Grossraming), Pacific Music Festival (Sappo-
ro), 21. Frühling Wiener Festival (Konzerthaus, Wiedeń). W styczniu 2012 roku Oriana 
występowała w słynnej sali Musikverein w Wiedniu, w listopadzie 2014 roku w Muzeum 
im. Puszkina w Moskwie, zaś w grudniu 2015 roku w nowojorskiej Carnegie Hall.

W 2014 r. nakładem wydawnictwa Akademii Muzycznej w Krakowie ukazała się debiutanc-
ka płyta artystki z utworami na skrzypce i fortepian Luciena Durosoira (przy fortepianie Sła-
womir Cierpik), zaś rok 2017 zaowocował albumem „Philipp Scharwenka. Music for violin 
and piano” wydanym nakładem wydawnictwa Acte Prealable (przy fortepianie Sławomir 
Cierpik). Oriana nagrywała także dla Wydawnictwa DUX (Komplet Kwartetów smyczko-
wych S. Laksa w wykonaniu Messages Quartet), SOLITON czy Wydawnictwa UMFC.

Oriana Masternak prowadzi również działalność pedagogiczną jako asystent w Kate-
drze Skrzypiec i Altówki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Była jurorem Makrore-
gionalnych Przesłuchań Kameralnych Szkół II st. w Gdańsku i VII Międzynarodowego 
Konkursu Interpretacjii Muzycznej w Krasiczynie. Od kilku lat jest wykładowcą Mało-
polskiej Akademii Talentów w Łącku.



MARIA SHETTY jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. 
Janusza Pisarskiego oraz Universtität für Musik und darstellende Kunst Wien w kla-
sie prof. Wolfganga Klosa i as. Urlicha Schönauera. Swoje umiejętności doskonaliła 
także w prestiżowej European Chamber Music Academy oraz na rozmaitych kursach 
mistrzowskich pracując pod kierunkiem takich muzyków jak: S. Kamasa, A. Darzins, 
H. Beyerle, J. Meissl, P. Buck, A. Kouyoumdjian, Apollon Musagete Quartett, Tokyo 
String Quartet. W roku 2015 otrzymała tytuł doktora sztuki.

Od 2011 roku jest altowiolistką Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach. Współpracowała także z orkiestrami Sinfonietta Cracovia i Capella 
Cracoviensis oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.

Jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych m. in. II nagroda i nagroda 
specjalna za interpretację muzyki D. Szostakowicza na Międzynarodowym Konkur-
sie Muzyki Kameralnej w Plovdiv (2015), II nagroda i nagroda specjalna Baerenre-
iter Urtext Preis na Charles Hennen Concours w Holadnii (2011), III nagroda na Mię-
dzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2007). Jest 
także stypendystką rozmaitych organizacji m. in. Programu Stypendialnego „Młoda 
Polska”, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytutu Adama Mickiewi-
cza, Stypendium Naukowego Miasta Krakowa, Pacific Music Festival w Japonii oraz 
European Chamber Music Academy.

Jako kameralistka koncertuje w ramach różnych formacji, systematycznie biorąc 
udział w serii NOSPR kameralnie. Występowała na takich festiwalach jak m. in. Festi-
val Pablo Casals (Prades), Mozartiade (Augsburg), Kalkalpen Festiwal (Grossraming), 
Pacific Music Festival (Sapporo), Internationales Musikfest Goslar-Harz, Przemyska 
Jesień Muzyczna. Wraz z Kwartetem Vistula w marcu 2009 roku wystąpiła z koncer-
tami w USA m. in. w Kravis Center

w ramach cyklu Young Artists’ Series, otrzymując wspaniałe recenzje. Od 2014 roku 
współtworzy Messages Quartet – zespół specjalizujący się w wykonawstwie polskiej 
muzyki kameralnej. Zespół ten wielokrotnie występował w Polsce i na świecie.

W 2016 roku rozpoczęła działalność dydaktyczną jako asystent w klasie altówki 
prof. Pisarskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi także letnie kursy 
w ramach Małopolskiej Akademii Talentów. 



BEATA URBANEK-KALINOWSKA w 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem studia 
w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie wiolonczeli Prof. Zdzisława Łapińskiego. 
W roku 2005 otrzymała „Diplôme Supérieur d’Enseignement” – A l’unanimite, w Eco-
leNormale de Musique de Paris Alfred Cortot w klasie prof. Paula Julien. W roku 2008 
ukończyła studia podyplomowe „Solistenklasse” w Staatliche Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, w klasie wiolonczeli prof. Petera Bucka.

Jest laureatką konkursów: w 2003 roku wygrała konkurs na Najlepszą Interpretację 
utworów Krzysztofa Pendereckiego na wiolonczelę solo – organizowany przez Aka-
demię Muzyczną w Krakowie; I miejsce w kategorii ‘trio’ w VII Międzynarodowym 
Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2003); Nagroda Specjalna 
„Bräuer Optik Spezial Preis für Kammermusik” podczas 13. Internationales Klassikfe-
stival im Allgäu (2005); III nagroda w IV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kame-
ralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku (2006), II nagroda, Srebrny Medal oraz 
Nagroda Specjalna za interpretację kwartetu Dymitra  Szostakowicza, w 2. Między-
narodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Plovdiv, Bułgaria (2015).

Beata Urbanek-Kalinowska brała udział w kursach mistrzowskich, m.in pod kie-
runkiem: Krzysztofa Penderckiego, Stanisława Firleja, Angelici Mai, Petera Bucka. 
W ramach Junge Künstler Festival Bayreuth, doskonaliła swoje umiejętności pod kie-
runkiem Christiana Eulera; w ramach ABAM Chamber Music Festival /Sibelius Acade-
my Helsinki – pod kierunkiem Marco Ylönena, Ralfa Gothoni oraz Arvida Engegarda.

Beata Urbanek-Kalinowska współpracuje z wybitnymi artystami młodego pokole-
nia, tworząc formacje kameralne o zróżnicowanym profilu wykonawczym (Messages 
Quartet, Piotr Wyleżoł Classical Quartet, Trio BLUette, Extrasound Ensemble). Jest 
również pierwszą wiolonczelistką w Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej, którą 
współtworzy od początku istnienia zespołu.  Jako kameralistka i leader wiolonczel 
brała udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą. W sierpniu 2013 roku, na 
zaproszenie Nigela Kennedy’ego, Beata Urbanek-Kalinowska wzięła udział w koncer-
cie w Royal Albert Hall w Londynie podczas prestiżowego festiwalu BBC Proms. Jest 
pierwszą wiolonczelistką w the Orchestra of Life –  założonej w 2010 roku przez Nigela 
Kennedy’ego. Jako partner duetowy Kennedy’ego wykonywała z nim Inwencje Dwu-
głosowe J. S. Bacha w opracowaniu na skrzypce i wiolonczelę podczas tras koncerto-
wych w Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz w Anglii. Występowała m.in. w Filharmonii 
Berlińskiej, Gewandhaus w Lipsku, salach koncertowych filharmonii w Monachium, 
Kolonii, w Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, w Barbican w Londynie, Palais de Con-
gres w Paryżu i wielu innych.  Została zaproszona do współpracy przy nagraniu płyty 
The Four Elements dla SONY Classical (2011) oraz nowej ‘edycji’ Czterech Pór Roku 
– The New Four Seasons, A. Vivaldiego, które wydane zostały w październiku 2015.

Od 2007 roku jest asystentem w Katedrze Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. W 2012 roku otrzymała tytuł doktora sztuki. Pasję i miłość do muzyki kameralnej 
stara się przekazać studentom Krakowskiej Uczelni oraz uczestnikom Małopolskiej Aka-
demii Talentów, w której jest wykładowcą. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP, laureatką stypendium z Programu Stypendialnego „Młoda 
Polska”, stypendium Fundacji Zygmunta Zaleskiego a także stypendystką: Towarzystwa 
Przyjaciół Krakowa w Chicago, Samorządu Wrocławia w dziedzinie Kultury i Sztuki dla 
Młodych Utalentowanych Wrocławian oraz Miasta Krakowa dla Młodych Twórców.

Beata Urbanek- Kalinowska dokonała nagrań dla DUX, SONY Classical, Solo Musica, 
Universal Music Polska 





Koncert 2
7 LISTOPADA 2019

19.00, Dom Jana Matejki

Program





WOLFGANG AMADEUSZ MOZART (1756-1791)

Divirtimento B-dur KV 229

WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI (1837-1921)

Preludia trzygłosowe op. 38

JAN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Inwencja trzygłosowa B-dur BWV 800
Inwencja trzygłosowa a-moll BWV 799
Inwencja trzygłosowa e-moll BWV 793
Inwencja trzygłosowa c-moll BWV 788
Inwencja trzygłosowa Es-dur BWV 792
Inwencja trzygłosowa C-dur BWV 787

CHARLES HUGUENIN (1870-1939)

I Trio na obój, klarnet i fagot op. 30
Marcietta
Sicilienne
Menuet
Petite Gavotte

WYKONAWCY

LLLEGGIERO WOODWIND TRIO:
MAKSYMILIAN LIPIEŃ (obój)
PIOTR LATO (klarnet) 
DAMIAN LIPIEŃ (fagot)



LLLEGGIERO WOODWIND TRIO w składzie: Maksymilian Lipień (obój), Piotr 
Lato (klarnet) i Damian Lipień (fagot) powstało w 2018 roku w Krakowie. Muzycy 
są absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie, a obecnie prowadzą tam klasy 
w swoich specjalnościach. Od wielu lat prowadzą działalność solową oraz kameral-
ną w różnych formacjach. Koncertowali między innymi na Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Międzynarodowym Festiwalu Pogranicza 
Muzyki Współczesnej, Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka  u  Źródeł, Summer-
winds Munsterland – Europas Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameral-
nej Muzyka Na Szczytach. Muzycy znajdują się w stałym składzie Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej (Piotr Lato) oraz Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowi-
cach (Maksymilian i Damian Lipieniowie). Współpracują również z innymi orkiestra-
mi, takimi jak Sinfonia Varsovia, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Filharmonia 
Podkarpacka, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO oraz z takimi artystami, jak 
Janusz Wawrowski, Janusz Widzyk, Olga Pasiecznik, Katarzyna Budnik, Jakub Jako-
wicz, Frank Forst, Trio BLUette. Dokonali wielu nagrań zarówno dla Polskiego Radia, 
jak i wydawnictw Tacet, Accentus, Le Fox Music, DUX, Universal Music.

LLLeggiero Woodwind Trio wykonuje utwory kompozytorów europejskich, począw-
szy od epoki klasycyzmu po muzykę współczesną m.in. W.A. Mozarta, A. Tansmana, 
E. Schulhoffa, J. Iberta, J. Francaixa, A. Szałowskiego, W. Lutosławskiego.

W ostatnim czasie Trio miało zaszczyt wystąpić z serią koncertów w Polsce u boku 
światowej sławy skrzypaczki Kai Danczowskiej w ramach obchodów 70. urodzin 
artystki.



Koncert 3
14 LISTOPADA 2019

19.00, Sala koncertowa 
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. 
im. W. Żeleńskiego w Krakowie

Program





GUSTAW MAHLER (1860-1911)

Pięć pieśni do wierszy Friedricha Rückerta
Ich bin der Welt abhanden gekommen
Liebst du um Schönheit
Blicke mir nicht in die Lieder!
Ich atmet’ einen linden Duft
Um Mitternacht

STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

Wilija (sł. A. Mickiewicz)
Groźna dziewczyna
Gdyby kto mnie kochał szczerze (sł. J.Chodzko)

STANISŁAW NIEWIADOMSKI (1859-1936)

Niańka króla Heroda (sł. J.K. Iłłakowiczówna)
Dzwony (sł. M. Konopnicka)

RYSZARD STRAUSS (1864-1949)

Ruhe, meine Seele op. 26 nr 1 (sł. K. Henckell)
Du meines Herzens Kronelein op. 21 nr 2 (sł. F. Dahn)
Zueignung op. 10 nr 1 (sł. H. von Gilm)

WYKONAWCY

EWA MARCINIEC (alt)
MONIKA KOLASIŃSKA (fortepian)



EWA MARCINIEC - wszechstronnie wykształcony muzyk. Absolwentka PSM I i II st. 
w Gdańsku w klasie fortepianu, Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie ukończyła 
z wyróżnieniem dwa fakultety: Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Wokalno-Aktorski 
w klasie prof. Zofii Janukowicz-Pobłockiej, a także Musikhochschule und Darstellende 
Kunst w Stuttgarcie, gdzie na artystycznych studiach podyplomowych, ukończonych 
również z wyróżnieniem, kontynuowała naukę śpiewu w klasie prof. Luisy Bosabalian.

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich, które prowadzili: Carlo Bergonzi (Accademia 
Musicale Chigiana, Siena), Paul Esswood (Internationale Haendel Akademie, Karlsru-
he ), Helmuth Rilling (Stuttgarter Bach Akademie, Kraków), Adele Stolte (Kurs Inter-
pretacji Muzyki J.S. Bacha, Gdańsk).

Wiedzę muzyczną i umiejętności wokalne Ewy Marciniec doceniono i nagrodzono 
na konkursach wokalnych, m.in. Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej  w War-
szawie (I nagroda i dwie nagrody specjalne, w tym od Krystyny Szostek– Radkowej 
„za najlepsze wykonanie pieśni artystycznych i za najpiękniejszy głos”), im. Ady Sari 
w Nowym Sączu (wyróżnienia), IVC `s-Hertogenbosch (finał), ARD München (finał).

Krąg zainteresowań Ewy Marciniec obejmuje muzykę dawną (m.in. J.S. Bach Pasja wg 
św. Mateusza, Pasja wg św. Jana, G.F. Haendel Mesjasz, Alcina, A. Vivaldi Griselda), 
poprzez romantyczną (G. Mahler Das Lied von der Erde, Kindertotenlieder, J. Brahms 
Rhapsodie fur Alt), aż do współczesności (K. Penderecki Credo, Siedem bram Jerozoli-
my, Powiało na mnie morze snów…- pieśni zadumy i nostalgii, W. Kilar Missa pro pace).

Występuje w wielu krajach europejskich oraz USA, w prestiżowych salach koncer-
towych: Berliner Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Saarbrücken (Niemcy), Palais des Beaux-Arts, sale filharmoniczne w Liege i Stras-
bourgu (Belgia), Kunsthaus  Luzern, Kongresshaus Zürich, Casino Basel, Casino Bern 
(Szwajcaria), Teatro La Fenice di Venezia (Włochy), Filharmonia Narodowa oraz Stu-
dio Koncertowe S1 im. W.Lutosławskiego w Warszawie,  NOSPR w Katowicach, NFM  
we Wrocławiu, Filharmonie w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, a także w Danii, Holandii, 
Francji, Watykanie i Izraelu.

Ewa Marciniec gości w teatrach operowych: Teatro dell`Opera di Roma, Teatro Comu-
nale di Bologna, Teatro Comunale „Giuseppe Verdi” di Trieste, Teatro Nuovo Giovanni 
di Udine (Włochy), Oper Frankfurt, Hessisches Staatstheater Wiesbaden, Staatstheater 
Oldenburg (Niemcy), Landestheater Linz (Austria), Richard B.Fisher Center for the Perfor-
ming Arts (USA), Teatr Wielki - Opera Narodowa (Warszawa), Opera Bałtycka (Gdańsk). 

Występuje na licznych festiwalach polskich i zagranicznych: Międzynarodowy Festiwal 
Wratislavia Cantans,  Festival Europalia – Brussel, Kulturfestival Bornholm, Bard Summer-
Scape – Annandale-on-Hudson, Musica Sacra Europea – Nurnberg, Abu Ghosh Music 
Festival – Izrael, Festiwal Mozartiana w Gdańsku, Muzyka na Szczytach – Zakopane.

…ciepły i ciemny głos altowy Ewy Marciniec usłyszeć można na nagraniach archiwalnych 
Polskiego Radia (utwory kompozytorów polskich), a także na płytach CD (m.in.: A.M.Bo-
noncini - La Decollazione di San Giovanni Battista, G.F. Haendel – Mesjasz/ w opracowa-
niu W.A. Mozarta, G. Rossini - Messa di Gloria, L. Janacek - Msza głagolicka, G. Mahler 
- III Symfonia, VIII Symfonia, K. Penderecki - Credo, Siedem Bram Jerozolimy, Powiało na 
mnie morze snów…- pieśni zadumy i nostalgii, K. Szymanowski - Demeter, Stabat Mater).

Ewa Marciniec prowadzi klasę śpiewu solowego, pracując na stanowisku profesora 
AM w Gdańsku. Została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.



MONIKA KOLASIŃSKA - pianista-korepetytor. Pierwsza polska absolwentka pody-
plomowych studiów w zakresie Coachingu Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych trady-
cjach muzycznych. 

Od momentu ukończenia studiów w UMFC oraz Międzywydziałowego Studium Pie-
śni (2012) do 2018 r. była związana z wydziałem Wokalno-Aktorskim warszawskiej 
uczelni. W ramach tej współpracy brała aktywny udział jako korepetytor solistów 
oraz w realizacjach partii klawesynu we wszystkich wystawianych przez wydział ope-
rach W. A. Mozarta (Cosi fan tutte, Don Giovanni, Le nozze di Figaro). Była także kore-
petytorem solistów przy wystawieniu oper Suor Angelica G. Pucciniego oraz Oniegin 
P. Czajkowskiego. 

W 2016 r. za działalność artystyczno-dydaktyczną została uhonorowana Nagrodą 
Rektora UMFC. 

Od 2018 r. współpracuje realizując partie klawesynu w Cosi fan tutte W. A. Mozar-
ta z Operą na Zamku w Szczecinie oraz na stałe z Polską Operą Królewską w War-
szawie. Jako korepetytor solistów współpracuje m.in. z Ewą Marciniec, Aleksandrą 
Orłowską, Andrzejem Dobberem, Vesseliną Kasarovą.
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FRANCISZEK SCHUBERT (1797-1828)

Fantazja f-moll op. 103 (D 940)

STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

Polonez D-dur

STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

Kontredanse

ANTONIN DVOŘAK (1841-1904)

Legendy op. 59 (wybór)

WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI (1837-1921)

Dwa tańce polskie op. 37 (Polonez, Mazur)

IGNACY FRIEDMAN (1882-1948)

5 Walców op. 51

ZYGMUNT NOSKOWSKI (1846-1909)

Mazury op. 38 (wybór)

WYKONAWCY

RAVEL PIANO DUO:
AGNIESZKA KOZŁO
KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA



RAVEL PIANO DUO

Jeden z czołowych polskich duetów fortepianowych. Kształcił się pod kierunkiem 
prof. Mai Nosowskiej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w War szawie 
oraz w klasie mistrzowskiej duetu Hansa-Petera Stenzl i Volkera Stenzl w Hochschule 
für Musik und The ater Rostock, gdzie w 2005 r. uzyskał dyplom studiów koncerto-
wych (Konzertexam) z najwyższym odzna czeniem. Na artystyczny rozwój zespołu 
miały wpływ ponadto spotkania z tak wybitnymi artystami jak: Jan Ekier, Alexander 
Tamir, Bracha Eden, Berndt Goetzke, Leonard Hokanson, Tomasz Herbut, Kwartet 
Camerata.

Duet jest laureatem wielu konkursów muzycznych m. in: Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego w Marcopoulo/Grecja (III nagroda – I i II nie przyznano),  
XI Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych im. F. Schuberta w Jeseni-
ku/Czechy (I nagroda oraz nagroda specjalna za wykonanie utworu Franciszka Schu-
berta), Międzynarodowego Konkursu Muzyki XX i XXI wieku im. Valentino Bucchi 
w Rzymie (II nagroda).

Artystki prowadzą ożywioną działalność koncertową, występując w Polsce i niemal 
całej Europie. Obszerny repertuar zespołu obejmuje kompozycje na cztery ręce i dwa 
fortepiany od epoki baroku do czasów obecnych. Duet ma na swoim koncie wiele 
prawykonań oraz kilka wydawnictw płytowych. Szczególne zainteresowanie muzy-
ką francuską zaowocowało wydaniem płyty z utwo rami Fauré, Debussy’ego, Ravela 
i Poulenca. Kolejna płyta z udziałem duetu, zawierająca utwory Brahmsa na chór 
kameralny i duet fortepianowy, otrzymała w 2005 r. prestiżowe wyróżnienie Polskiej 
Akademii Fonograficznej FRYDERYK. W 2012 r. ukazała się płyta z nagraniem II Sym-
fonii Pawła Łukaszewskiego.

Od kilku lat działalność pianistek skoncentrowana jest na polskim repertuarze dueto-
wym, jego badaniu, wykonawstwie i nagraniach. W ramach tej działalności  duet grał 
wiele koncertów w Europie i Azji oraz nagrał dwie płyty będące początkiem zapla-
nowanej dłuższej serii. Pierwsza płyta A Polish Kaleidoscope została uhonorowana 
nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2016.  Również jej kontynu-
acja A Polish Kaleidoscope 2 w roku 2018 dostała nominację do tej nagrody w dwóch 
kategoriach: Album roku muzyka kameralna oraz Najwybitniejsze nagranie muzyki 
polskiej.

Artystki były wielokrotnie stypendystkami Ministra Kul tury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Fundacji Zonta International.

Agnieszka Kozło i Katarzyna Ewa Sokołowska zajmują się ponadto pracą pedago-
giczną, wykładając na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie oraz na licz-
nych kursach muzycznych.

W 2011 roku obie artystki uzyskały stopień doktora sztuk muzycznych.
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STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

Pieśni (aranżacja na orkiestrę smyczkową: Anna Kuk)
Dobranoc
Prząśniczka
Złota Rybka
Pieśń Wieczorna 
Znasz-li ten kraj 
Treny Jana Kochanowskiego

ROMUALD TWARDOWSKI (*1930)

Tryptyk mariacki na orkiestrę smyczkową

ANDRZEJ PANUFNIK (1914-1991)

Suita staropolska na orkiestrę smyczkową
Cenar 
Przegrywka 
Wyrwany 
Przegrywka II 
Hayduk

(szczegółowy program zostanie podany podczas koncertu)

WYKONAWCY

JOANNA KONARZEWSKA (skrzypce)

REVERB ENSEMBLE:
ANNA KUK (skrzypce)
JACEK STOLARCZYK (altówka)
PIOTR GACH (wiolonczela)

ORKIESTRA KAMERALNA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. 
IM. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE



JOANNA KONARZEWSKA - Polska skrzypaczka pochodząca z Łodzi. Jest absolwent-
ką Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Syddansk Musikkonservatorium og Sku-
espillerskole w Odense. W latach 2009-2014 była koncertmistrzem orkiestry Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. Od 2014 roku jest koncertmistrzem orkiestry Filharmonii im. 
K. Szymanowskiego w Krakowie. W 2014 roku ukończyła klasę solową Konserwato-
rium Południowoduńskiego recitalem debiutanckim, podczas którego prezentowała 
polską i duńską muzykę dwudziestego wieku. Występ uzyskał najlepsze recenzje i był 
retransmitowany w duńskim radio DR2. 

Jest laureatką konkursów muzyki kameralnej i skrzypcowej, m. in. I Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Skrzypków im. Eugenii Umińskiej w 2005 roku w Poznaniu, X Kon-
kursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w 2006 roku 
w Lublinie, I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalistów Smyczkowych w 2006 
roku w Krakowie. W 2008 roku otrzymała nagrodę dla najlepszego instrumentali-
sty smyczkowego podczas ISA objętego programem Wiedeń – Praga – Budapeszt. 
W 2014 roku wygrała ogólnoduński konkurs Den Danske Strygerkonkurrence (rów-
nież nagroda przyznawana przez orkiestrę Aarhus Symphony Orchestra). W 2014 
roku była koncertmistrzem orkiestry, solistką oraz pedagogiem podczas Carl Nielsen 
Masterclasses w Danii. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich instrumentali-
styki solowej, kameralnej i orkiestrowej, m.in. w Łańcucie, Puławach, Żaganiu, Koło-
brzegu, AISOI – Australian International Summer Orchestra Institute w Tasmanii, 
ISA – Internationale Sommerakademie w Semmering (Austria). Była stypendystką 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiej Fundacji Stypendial-
nej „Sapere Auso”. W 2012 i 2013 roku była nominowana do nagrody kulturalnej 
miasta Gdańsk. 

Jako solista i koncertmistrz J. Konarzewska ma na swoim koncie współpracę z takimi 
orkiestrami jak: Odense Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, NOSPR, Orkiestra 
Filharmonii w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestra Aka-
demii Beethovenowskiej, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Orkiestra Kameralna 
Hanseatica, Elbląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Kameralna Progres.



ReVerb ENSEMBLE 

Anna Kuk (skrzypce), Jacek Stolarczyk (altówka), Piotr Gach (wiolonczela)

Zespół tworzą absolwenci najbardziej prestiżowych zagranicznych uczelni w Londy-
nie i Wiedniu. W roku 2018 nawiązali stałą współpracę z Muzeum Narodowym w Kra-
kowie (Domem Jana Matejki), organizując cykl koncertów kameralnych z zaproszo-
nymi wybitnymi muzykami z całej Europy. Specjalnie dla nich utwory skomponowali 
wybitni, młodzi kompozytorzy: Nikola Kołodziejczyk oraz Ignacy Zalewski.

ANNA KUK (skrzypce)

Nagradzana wielokrotnie na międzynarodowych konkursach muzyki kameralnej: 
Warszawa (2007), Wrocław (2014), Castellana Grotte - Włochy (2016). Jako kame-
ralistka występowała w ostatnich latach m.in. w Toronto, Nowym Jorku, Paryżu, 
Rzymie, Londynie. W latach 2014-2018 była członkiem Orkiestry Unii Europejskiej 
oraz Górecki Chamber Orchestra. Była liderem i założycielem Dixit String Quartet 
w Londynie, które w sezonie 2016/2017 był kwartetem-rezydentem Wigmore Hall 
w programie Chamber Tots. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kame-
ralistów.

JACEK STOLARCZYK (altówka)

Absolwent Wiedeńskiego Universität für Musik und darstellende Kunst. Jest nie-
zwykle aktywnym kameralistą. Wraz ze swoim triem The Threex występował w 16 
krajach w Azji, Ameryce Południowej i Europie. Nagrał 2 płyty CD - Das Kleine Wien 
Trio 1 i The ThreeX - Unchained. W 2014 jako członek tria zdobył prestiżową nagro-
dę Menuhin Gold Prize na Osaka Chamber Music Competition & Festa w Japonii. 
W 2015 wraz z Igudesman & Joo współtworzył projekt „The League of theX- traordi-
nary Musicans”.

PIOTR GACH (wiolonczela)

Jest założycielem i współtwórcą AccelloDuo, z którym koncertował na Słowenii, 
w Azerbejdżanie, Katarze, Niemczech, Włoszech, Kenii. Razem z akordeonistą Kon-
radem Mertą zdobyli szereg nagród na konkursach w kraju i za granicą. W 2013 roku 
z repertuarem własnym wystąpili na na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa 
Tradycja w studio im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Piotr Gach jest również 
członkiem EtnosEnsamble, prestiżowego zespołu wykonującego muzykę folkową. 
Studiował w Polsce i w Londynie w klasie prof. Louise Hopkins. W 2016 roku wystąpił 
z recitalem solowym w słynnym St. Martin in the Fields w Londynie.
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GRAŻYNA BACEWICZ (1909-1969)

Mów do mnie o miły, sł. R. Tagore, przekł. J. Kasprowicz
Rozstanie, sł. R. Tagore, przekł. J. Kasprowicz
Oto jest noc, sł. K. I. Gałczyński
Smuga cienia, sł. W. Broniewski
Nad wodą wielką i czystą, sł. A. Mickiewicz

MIECZYSŁAW WEINBERG (1919-1996)

Biblia cygańska op. 57 do słów J. Tuwima
Biblia cygańska
Żydek
Kusy
Aptekarz majowy
Moment
Dwa wiatry
Ślepcy

TOMASZ PRASZCZAŁEK (PRASQUAL) (*1981)

4 pieśni do słów Manfreda Wollfa
Rigate, Penne, Tagliatelle (Alles Pasta)
Du bist jetzt gross (Ty jesteś teraz duża)
Ballade von Telefon (Ballada telefoniczna)
Ein Gedicht (Wiersz)

ZYGMUNT STOJOWSKI (1870-1946)

Sześć pieśni na głos i fortepian op. 33 dedykowanych Marceli Sembrich do wierszy K. 
Tetmajera

Gdzie jest twój sen 
Mów do mnie jeszcze 
Gdybyś ty była
Na mej duszy strunach 
Pożegnanie 
Niechaj jej niebo

ZYGMUNT STOJOWSKI (1870-1946)

An Stella, sł. P.R. Hirsch
Euphonies, sł. Vielle-Griffin 
La flûte muette, sł. P.R. Hirsch 
Serénade, sł. A. Asnyk, franc. tł. M. Chassang

WYKONAWCY

MAGDALENA MOLENDOWSKA (sopran)
JULIA SAMOJŁO (fortepian)



MAGDALENA MOLENDOWSKA – sopran, absolwentka z wyróżnieniem Akade-
mii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz Kursu Operowego Guildhall School  
of Music and Drama w Londynie, gdzie otrzymała Złoty Medal dla najlepszej absol-
wentki 2012/2013. W 2008 roku była również uczestniczką Opera Studio Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, gdzie pracowała m. in. pod kierunkiem Rena-
ty Scotto. Obecnie pozostaje pod opieką wokalną Yvonne Kenny. W trakcie Kursu 
Operowego w GSMD pracowała z Rudolfem Piernay. Kursy mistrzowskie odbyła pod 
kierunkiem takich artystów jak m. in. Gerald Finley, Anita Garanca, Helena Łazarska 
czy Claudio Desderi. 

Bogaty repertuar solistki obejmuje pieśni, dzieła oratoryjne i kantatowe. W lon-
dyńskiej Sali Barbican prezentowała między innymi pieśni K. Szymanowskiego oraz  
A. Dvořaka. Na zaproszenie Malcolma Martineau nagrała do jego interpretacji dzieł 
wszystkich kompozytora, cykl Huit chansons polonaises F. Poulenca. Wielokrotnie 
dokonywała prawykonań dzieł współczesnych, m. in. kantaty Rythmi Urbani K. Dęb-
skiego czy Vanity L. Stylesa.

Jednak jej ukochanym gatunkiem jest opera. Zadebiutowała w 2011 roku na deskach 
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w operze Jakob Lenz Wolfganga Rihma. W tym 
teatrze zadebiutowała także w roli pierwszoplanowej, śpiewając tytułową partię 
w Halce S. Moniuszki. Dziś na stałe współpracuje między innymi z Operą Wrocław-
ską, Operą Krakowską, Operą Podlaską oraz Glyndebourne Festival i Baden-Baden 
Festspiele.  Artystka wykonywała wiele ról Mozartowskich m.in. Donny Elviry w Don 
Giovannim, Fiordiligi w Cosi fan tutte, Hrabiny w Weselu Figara, Vitellii w Łaskawości 
Tytusa czy Armindy w La Finta Giardiniera. Ma w repertuarze również partie: Mał-
gorzaty i Heleny z opery Mefistofeles A. Boito, Micaëli w Carmen G. Bizeta, Mimi 
w Cyganerii G. Pucciniego, Tatiany w Eugeniuszu Onieginie P. Czajkowskiego, Kurfür-
stin w Der Vogelhändler C. Zellera, Rosalindy w Zemście Nietoperza J. Straussa i Mat-
ki w Jasiu i Małgosi E. Humperdincka. W 2016 roku po raz pierwszy dała się usłyszeć 
w roli Toski w operze G. Pucciniego, w produkcji Opery Wrocławskiej. W 2014 Mag-
dalena Molendowska zadebiutowała jako Die Milliner w Der Rosenkavalier i Aninna 
w Traviacie w premierach zarejestrowanych dla Glyndebourne Festival, a w 2016 
odbyła trasę z zespołem Glyndebourne Tour jako Donna Elvira (Don Giovanni).



JULIA SAMOJŁO ukończyła Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy w klasie prof. Tatiany Szebanowej. Następnie odbyła staż artystyczny pod kierun-
kiem prof. Szábolcsa Esztényiego oraz studia podyplo-mowe i doktoranckie pod opieką 
artystyczną prof. Mai Nosowskiej na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Doskonaliła ponadto swoje umie-jętności pod kierunkiem Ronana O’Ho-
ry, Grahama Johnsona i Pameli Lidiard w Guildhall School of Music and Drama w Lon-
dynie, gdzie dwukrotnie została wyróżniona prestiżowym Guildhall Artist Fellowship. 
Kursy mistrzowskie odbyła pod kierunkiem takich artystów jak Halina Czerny-Stefańska, 
Emanuel Krasovsky, Lee Kum-Sing, Alexander Kobrin, Victor Derevianko, Alon Goldstein, 
Jerome Rose, Roger Vignoles, Julius Drake, Martin Katz. 

Szeroki repertuar pianistki obejmuje utwory od baroku po najnowsze dzieła takich kom-
pozytorów jak: Thomas Adès, Krzysztof Baculewski, George Benjamin, Harrison Birtwistle, 
David Bruce, Grzegorz Duchnowski, Matthew Kaner, Oliver Knussen, Ed Nesbit, Julian 
Philips, Maria Pokrzywińska, Dariusz Przybylski, Weronika Ratusińska, Elżbieta Sikora, 
Raymond Yiu. Julia Samojło ma w swoim dorobku liczne prawykonania oraz dokonała 
wielu nagrań dla Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Radia, 
wytwórni DUX, Musica Sacra. W 2010 roku została zaproszona przez Polskie Radio do 
nagrania Koncertu fortepianowego Stefana Kisielewskiego z Narodową Orkiestrą Symfo-
niczną Poskiego Radia pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. Obecnie nagrywa wszystkie dzieła 
na fortepian solo oraz kameralne Krzysztofa Baculewskiego dla wytwórni DUX. W 2014 
roku płyta Pawła Gusnara Saxophone Varie, na której znajduje się m.in. nagrane przez 
Pawła i Julię Invitation Marii Pokrzywińskiej, otrzymała nagrodę FRYDERYK w kategorii 
Album roku - muzyka kameralna do 12 wykonawców.

W listopadzie 2015 roku Julia Samojło zadebiutowała w Carnegie Hall w Nowym Jorku 
z wiolonczelistką Karoliną Jaroszewską. Występowała także m.in. w Concertgebouw 
w Amsterdamie, Barbican Hall, Wigmore Hall, Purcell Room, St. John’s Smith Square w Lon-
dynie, Rudolfinum w Pradze, Tel Aviv Museum of Art, Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie. Koncertowała m.in. z Sinfonią Varsovią, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego 
Radia, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Łukasza 
Borowicza, Krzesimira Dębskiego, Jacka Kaspszyka, Aleksandra Liebreicha, Marka Mosia. 
Od 2006 roku często występuje na festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, cyklach 
koncertowych Muzyczne Pory Roku i Portrety Kompozytorów, organizowanych przez 
Związek Kompozytorów Polskich. Brała także udział w takich festiwalach, jak: Warszawska 
Jesień, Od Chopina do Góreckiego – źródła i inspiracje, Radio Autumn w Pradze, Oxford 
Lieder Festival, City of London Festival oraz koncercie finałowym Young Songmakers Alma-
nac Grahama Johnsona w Londynie.

Julia Samojło była laureatką m.in. I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Młodych 
Wykonawców w Atenach, otrzymywała również m.in. Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentów Miast Szczecina i Byd-
goszczy. Była pedagogiem gry na fortepianie na City University w Londynie (2011-2012) 
oraz w Guildhall School of Music and Drama (2011-2014). Jest członkiem LoSa Duo z per-
kusistą Leszkiem Lorentem, duetu z wiolonczelistką Karoliną Jaroszewską oraz członkiem 
zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. 





Koncert 7
23 LISTOPADA 2019

18.00, Sala koncertowa 
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. 
im. W. Żeleńskiego w Krakowie

Program





STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

Na skrzydłach pieśni, sł. M. Radziszewski
O Władco świata, sł. Pruszakowa Seweryna z Żochowskich
Zwiastowanie, sł. A. Czajkowski
Modlitwa do Boga Rodzicy 
O Mario, bądź pozdrowiona
Hymn do Pana Jezusa, sł. L. Kondratowicz

WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI (1837-1921)

25 Preludiów op. 38
nr 1 (Moderato)
nr 20 (Allegro maestoso)

HUGO WOLF (1860-1903)

Nun wandre Maria, nun wandre, nur fort, sł. P. Heyse
Die ihr schwebet um diese Palmen, sł. E. Geibel
Führ’ mich, Kind, nach Betlehem!, sł. P. Heyse
Ach, des Knaben Augen, sł. P. Heyse
Mühvoll komm’ ich und beladen, sł. E. Geibel

WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI (1837-1921)

25 Preludiów op. 38
nr 12 (Andante sostenuto)
nr 18 (Andante non troppo lento)

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Cztery Hymny 
Hymn I, D 659: Wenige wissen das Geheimnis der Liebe... (Niewielu zna 
tajemnicę miłości…)
Hymn II, D 660: Wenn ich ihn nur habe... (Jeśli tylko mam Jego...)
Hymn III, D 661: Wenn alle untreu werden... (Nawet kiedy wszyscy staną się 
niewierni…)
Hymn IV, D 662: Ich sage es jedem, dass er lebt und auferstanden ist... (Powiem 
każdemu, że on żyje i zmartwychwstał…)

WYKONAWCY

URSZULA KRYGER (mezzosopran)
KRZYSZTOF URBANIAK (pozytyw)



URSZULA KRYGER - śpiewaczka – mezzosopran. Absolwentka dwóch wydziałów 
Akademii Muzycznej w Łodzi: Instrumentalnego w klasie fortepianu (1988) i Wokal-
no-Aktorskiego w klasie Jadwigi Pietraszkiewicz (1992). Studia wokalne kontynuowa-
ła pod kierunkiem Andrzeja Orłowicza w Kopenhadze.

Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konkursach muzycznych, otrzymując 
wysokie nagrody. Do jej największych sukcesów należą zwycięstwa w I Międzynaro-
dowym Konkursie dla Młodych Wokalistów im. St. Moniuszki w Warszawie (1992), 
VI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. J. Brahmsa w Hamburgu (1994) oraz 
43. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD w Monachium (1994). Odtąd jej 
karierze towarzyszy niesłabnące zainteresowanie melomanów i krytyki.

W 1995 r. wystąpiła w La Scali z recitalem pieśni Fryderyka Chopina. Rok później 
z wielkim sukcesem debiutowała na scenie Semper Oper w Dreźnie w operze Kop-
ciuszek G. Rossiniego w partii Angeliny. Publiczność polska i wielu krajów świata 
ma okazję często podziwiać jej kreacje w dziełach oratoryjnych wykonywanych pod 
batutą tak znakomitych mistrzów jak: Jan Krenz, Jerzy Semkow, Rafael Frühbeck de 
Burgos, Sir Colin Davis, Armin Jordan.

Szczególną uwagą obdarza muzykę kameralną – jej sztuka interpretacji pieśni łączy 
w sobie perfekcyjność z niezwykłą naturalnością. Doceniają to towarzyszący jej 
muzycy, wśród których znajdują się wybitni pianiści: Hartmut Höll, Charles Spencer, 
Melvyn Tan i Pascal Rogé, klarnecista Paul Meyer oraz zespoły: Tokyo String Quartet, 
Petersen Quartet.

Urszula Kryger dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych w Polsce, Francji, 
Niemczech i Szwajcarii. Jej dyskografia powiększa się z roku na rok. Dokonała nagrań 
dla angielskich wytwórni Decca (Pieśni polskie Poulenca) i Hyperion (Pieśni Chopina), 
niemieckiej CPO (Ballady Löwego), polskiej DUX (Duety rosyjskie – płyta nagrodzo-
na FRYDERYKIEM 2001, Pieśni Moniuszki, oraz Pieśni Karłowicza i Szymanowskie-
go – płyta nagrodzona FRYDERYKIEM 2002). W roku 2003 ukazała się płyta z aria-
mi Beethovena (BNL), a w roku 2004 kompletne wydanie Pieśni K. Szymanowskiego 
nagrane dla firmy Channel Classics, nagrodzone Fryderykiem 2004 za najwybitniejsze 
nagranie muzyki polskiej. 

W 2012 roku nagrodzono FRYDERYKIEM płytę Żeleński - Pieśni (DUX). W 2006 roku 
wyróżniona została nagrodą Fundacji im. K. Szymanowskiego za przemyślane i wyso-
ce artystyczne interpretacje pieśni tegoż kompozytora.

Urszula Kryger jest również pedagogiem. Prowadzi liczne kursy mistrzowskie w Pol-
sce i za granicą. Zasiada w jury konkursów muzycznych. Od 2002 r. prowadzi kla-
sę śpiewu w łódzkiej Akademii Muzycznej. W latach 2008-2012 była Kierownikiem 
Katedry Wokalistyki, a od tego roku akademickiego pełni funkcję Dziekana Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.



KRZYSZTOF URBANIAK - jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w klasie organów prof. Józefa Serafina oraz w klasie klawesynu 
prof. Leszka Kędrackiego. Ukończył także Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst w Stuttgarcie w klasie organów prof. Ludgera Lohmanna oraz w klasie klawe-
synu prof. Jörga Halubka (Künstlerische Ausbildung i Konzertexamen). Stopień dok-
tora zdobył w 2012 r. na Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień 
doktora habilitowanego na Akademii Muzycznej w Łodzi.

Krzysztof Urbaniak jest kierownikiem Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akade-
mii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w której prowadzi swo-
ją klasę organów. Jest także adiunktem w Katedrze Organów Akademii Muzycznej 
w Krakowie.

Zdobył liczne nagrody na międzynarodowych konkursach organowych, były to mię-
dzy innymi: I nagroda – Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Arpa Schnitgera 
(Brema/Cappel/ Altenbruch/Lüdingworth, 2010), I nagroda – Międzynarodowy Kon-
kurs Organowy im. Willema Hermansa (Pistoia/Larciano, 2009), II nagroda – Między-
narodowy Konkurs Organowy im. Franza Schmidta (Kitzbühel/ Hopfgarten, 2006), 
II nagroda – Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Petra Ebena (Opava, 2004), 
I nagroda – V Konkurs Polskiej Muzyki Organowej (Legnica, 2002).

Krzysztof Urbaniak otrzymał także stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (2016), nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „Oso-
bowość” (2014), nagrodę JM Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów 
w Łodzi „za wybitną działalność na rzecz rozwoju potencjału naukowego Wydziału 
Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych” (2014), nagrodę Kon-
ferencji Rektorów Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk (2013), stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2011), 
nagrodę „Łódzkie Eureka” (2011), stypendium „Młoda Polska“ (2009), stypendium 
fundacji Cusanuswerk dla studentów niemieckich uczelni (2008), fellowship Keym-
jung University w Korei (2006) oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (2006, 2005).

Juror konkursów organowych, m.in. we Freibergu (Internationaler Gottfried-Silber-
mann-Wettbewerb, 2017), w Alkmaar (International Schnitger Organ Competition, 
2015), w Katowicach (II Międzynarodowy Konkurs Organowy „W kręgu europejskich 
organów barokowych”, 2014) oraz w Poznaniu (IV Akademicki Konkurs Organowy 
„Romuald Sroczyński in memoriam”, 2014). Jako pedagog regularnie prowadzi kursy 
na historycznych organach (m.in. akademie organowe w Stralsundzie, Pasłęku, Got-
torf, Alkmaar).

Koncertował na kilku kontynentach. Ma na swoim koncie publikacje solowych płyt 
CD dla wydawnictw niemieckich. Jego płyty dla wydawnictwa Paschen Records 
(Danziger Barock z 2014 r. nagrana na organach Hildebrandta w Pasłęku oraz Retro-
spection z 2015 r. nagrana na renesansowych organach kaplicy zamku Sønderborg 
w Danii) zebrały bardzo dobre międzynarodowe recenzje. W sezonach 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 pełnił funkcję artysty w rezydencji Filharmonii Łódzkiej im. 
Artura Rubinsteina.

Jako ekspert organowy nadzorował i konsultował znaczące polskie projekty konser-
wacji i budowy nowych organów w ostatnich latach (organy barokowe Filharmonii 
Łódzkiej ukończone w 2014 r., organy symfoniczne Filharmonii Łódzkiej ukończone 



w 2015 r., konserwacja i rekonstrukcja zbudowanych w latach 1717-1719 organów 
Andreasa Hildebrandta w Pasłęku ukończona w 2013 r., obecnie zaś konserwacja 
organów w Olkuszu z lat 1611-1633 autorstwa Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskie-
go).

Krzysztof Urbaniak jest autorem publikacji poświęconych budownictwu organowe-
mu oraz aspektom wykonawczym muzyki organowej. W 2013 r. w wydawnictwie 
UNUM (Kraków) opublikował monografię Sztuka  registracji w  kręgu północnonie-
mieckim od XVI do XVIII w. W 2012 r. wraz z Martinem Rostem odnalazł uznawane 
od 1946 r. za zaginione utwory organowe gdańskiego kompozytowa Daniela Magnu-
sa Gronaua, zawierające największy zachowany XVIII-wieczny zbiór wskazówek 
registracyjnych. W 2015 r. w wydawnictwie Ortus Verlag (Beeskow) pod redakcją 
obu odkrywców ukazało się dwutomowe kompletne wydanie wariacji chorałowych 
Daniela Magnusa Gronaua, które w międzynarodowej prasie fachowej zebrało bar-
dzo pozytywne recenzje.

Jako konsultant ds. budownictwa organowego prowadzi projekty renowacji i budo-
wy nowych organów. W latach 2013-2016 pełnił funkcję rzeczoznawcy do spraw 
zabytkowych organów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzecz-
pospolitej Polskiej. Jest ponadto członkiem stowarzyszeń Baltisches Orgel Centrum 
e.V. (Stralsund), Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla 
(Olkusz), Förderkreis Organeum (Weener). Pełni funkcję eksperta ds. organów Komi-
sji Muzyki Kościelnej Diecezji Elbląskiej.

Jest ponadto założycielem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku.



U poczatków 
„krajowej” kameralistyki

Danuta Gwizdalanka

‘



60

Krakowski salon muzyczny: Moniuszko - Żeleński

Jesienią 1839 roku, korzystając z pobytu 70-letniego Józefa Elsnera w Wilnie, 
młodszy o całe pół wieku Stanisław Moniuszko wręczył mu rękopis swojego 
I  Kwartetu  smyczkowego, opatrzony dedykacją zapoczątkowaną retorycznym 
pytaniem: 

Komuż najsłuszniej, jeżeli nie pierwszemu założycielowi muzyki naszej krajowej nale-
ży [się] hołd każdego jej zwolennika?1 

Zasługi Elsnera były bowiem dla rodzimej muzyki nieocenione, a z perspekty-
wy pokolenia Moniuszki faktycznie mógł on uchodzić za jej „założyciela”. Skoro 
wcześniej Toskańczyk Lulli/Lully mógł zostać „założycielem” francuskiej opery, 
a Saksończyk Händel/Handel – narodowym kompozytorem angielskim, to i teraz 
nic nie stało na przeszkodzie, by Ślązak z niemieckojęzycznej rodziny „zakładał” 
polską muzykę, także kameralną. Swojsko zwana „pokojową” lub „komnatową”, 
rozpowszechniała się wprawdzie w Polsce już wcześniej, ale świadomość tego 
stała się udziałem dopiero muzykologów badających ją ponad sto lat później. 

Kwartety smyczkowe Josepha Haydna trafiały do muzykalnych zakonników już 
w latach sześćdziesiątych XVIII wieku, na ogół w ręcznych odpisach. Drukowane 
nowości wydawnicze kupowali magnaci i w rezydencjach Czartoryskich, Lubo-
mirskich, Ogińskich, Radziwiłłów wykonywano sprowadzane z zagranicy tria, 
kwartety i kwintety. Wyjątkowo bogatą kolekcję takich muzykaliów zgromadzono 
w Łańcucie. Przywożone z Wiednia i Paryża, nadsyłane w ramach abonamentów, 
łańcuckie zbiory z czasem osiągnęły imponującą liczbę prawie pół tysiąca utwo-
rów na różne obsady od tria do oktetu2. W puławskiej rezydencji Czartoryskich, 
dla przyjemności księcia Konstantego, utwory kameralne przegrywano pod kie-
runkiem kapelmistrza dworskiej orkiestry Wincentego Lessla, poświęcając na to 
aż trzy do czterech godzin dziennie. Lessel miewał też przyjemność pokazywa-
nia utworów swego syna Franciszka. Radziwiłłom natomiast przysługiwałby tytuł 
szczególnej zasługi w dziejach polskiej kameralistyki, gdyż miano pierwszego 
Polaka, który skomponował utwór na kwartet smyczkowy, historycy przyznają 
kasztelanowi wileńskiemu Maciejowi Radziwiłłowi. Sprawił to temat z wariacja-
mi B-dur zatytułowany Serenada, ułożony przez niego w ostatniej dekadzie XVIII 
wieku. I jeśli nawet takich jak kasztelan Radziwiłł nie zaliczano do postaci waż-
nych dla historii muzyki, a ich utwory nie wchodziły do repertuaru, to zabawiając 
się w kompozytorów musieli oni opanowywać umiejętności, które czyniły z nich 
wytrawnych i wymagających słuchaczy, mecenasów i pracodawców. 

W miastach „muzyka pokojowa” zaczęła się upowszechniać po drugim zaborze, 
gdy duży obszar Polski, łącznie z Warszawą, znalazł się pod panowaniem pru-
skim. Jak by to nie brzmiało „niepoprawnie patriotycznie”, kameralistyce sytu-
acja taka sprzyjała. Warszawa stała się drugim co do wielkości – po Berlinie – 
miastem Prus i podobnie jak nad Szprewą, również nad Wisłą grywało się tria, 

1 Pełna dedykacja: „Komuż najsłuszniej, jeżeli nie pierwszemu założycielowi muzyki naszej krajowej, należy 
[się] hołd każdego jej zwolennika? Gdy dziś ośmielam się złożyć Mu dowód najszczerszego Uwielbienia 
i Wdzięczności, nie na słaby twór poczynającego, lecz na moje uczucia chcę zwrócić uwagę. Niechże i to 
dziełko nie wartością swoją, lecz jego użytkiem cennem się stanie”. 

2 K. Biegański, Biblioteka muzyczna zamku w Łańcucie. Katalog, Kraków - Łańcut 1968.
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kwartety, kwintety. Pewien właściciel uczęszczanej traktierni na Podwalu nazwi-
skiem Wernik, organizował u siebie koncerty w środy i soboty. Salon muzyczny 
prowadziła żona lekarza Jana Czempińskiego, jak również kupiecko-bankierska 
rodzina Andrzeja Rafałowicza, prezydenta Warszawy w latach 1793-1796. Gry-
wali przede wszystkim gospodarze – jak Wernik na wiolonczeli – i zaprzyjaźnieni 
z nimi goście, ewentualnie muzycy miejscowi lub przejezdni specjalnie angażo-
wani na takie okazje.

W 1801 roku, z inicjatywy niemieckich urzędników coraz liczniej przybywających 
do Warszawy, zawiązało się Harmonie-Gesellschaft. Jego członkowie regularnie 
muzykowali we własnym gronie, a czasami organizowali koncerty publiczne. 
W typowych dla epoki ogromnych programach pojawiały się pojedyncze utwory 
kameralne, jak wtedy, gdy uczczono dziewiątą rocznicę śmierci Mozarta, wyko-
nując 5 grudnia 1800 roku w Teatrze Wielkim, siłami amatorów i muzyków zawo-
dowych, jego dzieła najrozmaitszych gatunków: Symfonię D-dur, Koncert forte-
pianowy C-dur, Kwartet fortepianowy Es-dur, Sonatę na cztery ręce, włoskie arie 
oraz Requiem. Parę lat później, nie bacząc na różnice narodowości, wyznania 
i języka, miłośnicy muzyki założyli Harmonie-Gesellschaft, przez Polaków zwane 
Resursą Muzyczną. Zawiązała się w maju 1805 roku dzięki staraniom Josepha  
– a teraz także Józefa – Elsnera oraz Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna. To 
właśnie dla Resursy Hoffman napisał Kwintet c-moll na harfę, skrzypce, altów-
kę, wiolonczelę i kontrabas – pierwszy utwór kameralny powstały w Warszawie, 
któremu udało się wejść do europejskiego repertuaru. Nie wiadomo jednak, czy 
Kwintet wykonano jeszcze w Resursie i kompozytor miał okazję wystąpić przed 
warszawską publicznością jako harfista, gdyż w 1807 roku Prusacy musieli opu-
ścić miasto. 

W granicach zaboru pruskiego aż do 1918 roku pozostał Poznań. Od 1800 roku 
działało tam Musikliebhaber-Gesellschaft zu Posen, którego członkowie zbierali 
się co dwa tygodnie u asesora medycznego Hildebrandta. Polacy i Niemcy muzy-
kowali razem. Ignacy Wojkowski – urzędnik i dziennikarz, a przy tym utalentowa-
ny skrzypek, od około 1804 roku przez 32 lata „dawał u siebie kwartety”3, i to aż 
trzy razy w tygodniu. Uczestniczył w nich nauczyciel matematyki i fizyki Maksy-
milian Braun, który miłością do „muzyki pokojowej” zaraził się podczas studiów 
w Berlinie, grywając w tamtejszym kwartecie Carla Mösera i na koncertach orga-
nizowanych w pałacu Antoniego Radziwiłła4.

We Lwowie życie muzyczne kształtowały wzory i mody wiedeńskie. Od 1772 
roku, gdy miasto zostało stolicą austriackiej Galicji, osiedlało się w nim wielu 
austriackich urzędników i – podobnie jak w zaborze pruskim – szybko doszło do 
ponadnarodowościowego sojuszu miłośników muzyki. Świadczą o tym nazwiska 
rodzin, które chętnie uprawiały kameralistykę w swoich salonach: Baworowscy, 
Humetskisowie, Meyerowie. W kwartetach smyczkowych, które szybko zdoby-
ły liczne grono entuzjastów, zasiadali muzycy zawodowi razem z utytułowany-
mi, a przede wszystkim finansującymi tę rozrywkę amatorami, jak hrabia Józef 

3 T. Panieńska, O ruchu muzycznym w Poznaniu od roku 1800 do 1830, „Śpiewak: miesięcznik literacko-muzy-
czny” 1910, nr 11, s. 128.

4 A. Jazdon, Spis muzyków poznańskich, „Kronika Miasta Poznania” 2010, nr 2, s. 20-21.
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Wielhorski i wysoki urzędnik dworski Anton Bundesmann. Temu ostatniemu 
Józef Elsner zadedykował cykl swoich kwartetów smyczkowych op. 8, wydanych 
w 1806 roku u Jeana André w Offenbachu nad Menem. Karol Kurpiński i Karol 
Lipiński grywali w kwartecie smyczkowym uświetniającym wieczory u hrabiego 
Łączyńskiego. Hrabia Adam Starzeński i jego syn Aleksander również organizo-
wali u siebie stałe koncerty kwartetowe, biorąc w nich udział jako skrzypkowie; 
partię wiolonczelową wykonywał wówczas Lipiński5. O tym zaś, że kameralne 
muzykowanie stanowiło rozrywkę wielu lwowian, wnioskować można z faktu, 
iż większość muzyki kameralnej Elsnera powstała właśnie podczas jego poby-
tu we Lwowie, w latach 1792-1799. Wśród nich – takie cegiełki w fundamencie 
„muzyki krajowej” jak Trzy sonaty z [sic] tematu opery „Krakowiacy i górale” [na 
fortepian] ze skrzypcami i wiolonczelą6, napisane wkrótce po tym, jak śpiewogrę 
tę wystawił w swoim teatrze Wojciech Bogusławski, a także Trzy kwartety w naj-
lepszym polskim stylu, opublikowane później w Wiedniu. Pierwszy raz być może 
wykonano je w salonie baronostwa Szymonowiczów, gdzie Elsner bywał stałym 
uczestnikiem cotygodniowych wieczorów kwartetowych.

Dla zachowania pewnej równowagi między wspomnianą na początku „krajowo-
ścią” i „kosmopolityzmem” dodajmy, że w tym samym czasie, gdy Elsner osiadł 
we Lwowie, w Londynie zamieszkał inny muzyk z tego pokolenia – wilnianin 
Feliks Janiewicz. Jako Felix Yaniewicz występował jako solista, ale także kompo-
nował – również utwory kameralne, sięgając w nich po wątki polskie, jak rytmy 
mazurkowe i polonezowe. Dla Anglików, a potem Szkotów, nie były one jednak 
„krajowe”.

Utwory kameralne przez długie lata były ostoją koncertów urządzanych prywat-
nie, w salonach. Takimi „publicznymi salonami” stawały się w tym czasie coraz 
popularniejsze kawiarnie i w niektórych zaczęto oferować gościom możliwość 
słuchania zespołów kameralnych, najczęściej kwartetów smyczkowych, w lek-
kim repertuarze. Główną ostoją kameralistyki stały się jednak stowarzyszenia, 
nawet jeśli nie zawsze miały w swojej nazwie muzykę. W 1820 roku w Warszawie 
zawiązała się Resursa Kupiecka, czyli stowarzyszenie kupców i zamożnych przed-
stawicieli innych profesji, „w celach wspólnej, godziwej rozrywki i towarzyskich 
zebrań, na tle muzykalnych produkcyj oraz rozmów o sprawach zawodowych 
i potocznych”7. Działając zgodnie ze swymi założeniami i „chcąc się przyczynić 
do wzrostu muzyki”, w 1834 roku komitet Resursy zaangażował stały kwartet 
smyczkowy w składzie: pierwsze skrzypce – Józef Bielawski, drugie – Jan Kurpiń-
ski, altówka – Stefan Bułakowski, wiolonczela – Józef Szabliński. Koncerty orga-
nizowano regularnie, z czasem nawet co tydzień i niekiedy w programach ich 
pojawiały się nowe utwory polskich kompozytorów. Latem 1834 roku, gdy Karol 
Lipiński koncertował w Warszawie, zaproszono go do udziału w takim „wieczorze 
muzykalnym” w Resursie, do programu włączając z tej okazji Kwartet smyczkowy 

5 T. Mazepa, Galycian Musical Society in Lviv: to the question of chamber instrumental performance, w: Col-
lection of scientific articles of the M. V. Lysenko National Music Academi of Lviv Performing Arts. Chamber 
Instrumental Ensemble: History, Theory, Practice. Issue No 34. Lviv 2015. p. 390-404.

6 J. Elsner, Sumariusz moich utworów muzycznych, Kraków 1957, s. 58.
7 „Pamiętnik Muzyczny Warszawski” 1936, nr 1, s. 10.
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Franciszka Lessla, „dzieło tegoczesne z zadowoleniem przyjęte”8. Czytając zaś 
o wydarzeniach z pierwszego półrocza 1835 roku, dowiadujemy się na przykład, 
że: 

W Resursie Kupieckiej było 17 wieczorów muzycznych na których wykonano znacz-
niejsze nowe dzieła. Dnia 11 Lutego grany był pierwszy raz w rękopiśmie kwartet 
Józefa Krogólskiego (sic) dzieło 8 rzecz systematycznie i porządnie prowadzona […]. 
Dnia 3go Czerwca trio p. Chopin dzieło 8. grane było przez P. Krogulskiego z dokład-
nością i precyzyią jakiej sam autor mógłby żądać9. 

W Wilnie amatorski kwartet smyczkowy zbierał się w klasztorze bazylianów, 
a po pewnym czasie zaczął grywać na zebraniach studenckich u Tomasza Zana, 
nierzadko w obecności Adama Mickiewicza. Liceum Krzemienieckie na tyle 
dobrze przygotowywało swoich uczniów do gry na rozmaitych instrumentach, 
by w 1823 roku pozwolić sobie na stworzenie stałego kwartetu smyczkowego. Na 
koncertach dawanych przez gimnazjalistów zbierała się śmietanka towarzyska 
miasta i okolic, a kiedy do Krzemieńca przybyła Maria Szymanowska, zespół ów 
wystąpił wspólnie z wybitną pianistką. Przez długie lata „w guberni Grodzień-
skiej, w powiecie Słonimskim, miał muzykalną reputację kwartet smyczkowy bra-
ci Jundziłłów”, zapamiętał Antoni Odyniec. Również na Litwie, 

pomijając wzmiankę o innych, w jednym Ihumeńskim powiecie, w domach obywa-
teli, było kilka stałych kółek kwartetu smyczkowego, złożonych z amatorów muzyki, 
pełnych zamiłowania, jako to: u  M o n i u s z k ó w  [podkr. DG], u Ratyńskich i u moje-
go ojca; dziś takich tu nie spotykamy nigdzie i na większej przestrzeni kraju,10 

wspominał pół wieku później Michał Jelski w „Echu Muzycznym”. I właśnie 
z myślą o takich właśnie obywatelskich kółkach muzycznych Stanisław Moniusz-
ko napisał swoje oba Kwartety smyczkowe. Pragnął, by spełniały zadanie podob-
ne Śpiewnikom domowym, o czym zresztą napisał w cytowanej już dedykacji, 
kończąc ją życzeniem: „Nieduże to dziełko; nie wartością swoją, lecz jego użyt-
kiem cennym się stanie”.

Na potrzeby rosnącego zapotrzebowania księgarnie muzyczne w nielicznych 
miastach sprowadzały nowości i sprzedawały je lub wypożyczały. 3 grudnia 1828 
roku „Kurier Warszawski” na pierwszej stronie zamieścił anons Składu Muzyki 
i Instrumentów Karola L. Magnusa: 

Przychylając się do żądania wielu amatorów muzyki uwiadomiam, iż otworzyłem 
abonament na Kwartetta smyczkowe. Osoby życzące abonować, dowiedzą się 
o warunkach w składzie moim przy ulicy Miodowej Nr 486 w domu P. Kronenberga. 
Mając wszystkie nowe i dawniejsze kompozycje tego rodzaiu, iestem w możności 
zadowolnić muzykalną publiczność. 

8 J. Powroźniak, Karol Lipiński, Kraków 1970, s. 106. 
9 „Pamiętnik Muzyczny Warszawski” 1936, nr 5, s. 80-81 (pisownia oryginalna).
10 M. Jelski, Kilka wspomnień z przeszłości muzyki na Litwie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1881,  

nr 23, s. 182.
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W takich ofertach stopniowo pojawiały się również utwory komponowane przez 
rodzimych muzyków. Badając początki polskiego kwartetu smyczkowego, Julia 
Gołębiowska doliczyła się ich 120 i zidentyfikowała 55 kompozytorów uprawia-
jących ten gatunek. Z tego niemałego dorobku do dzisiaj zachowała się jedynie 
nieco ponad połowa11, gdyż większość nigdy nie doczekała się druku, a rękopisy 
łatwo ginęły. Na przetrwanie liczyć mogły przede wszystkim utwory wydane.

Pierwsze pokolenie kompozytorów „krajowej muzyki pokojowej” stworzyli: 
Maciej Radziwiłł (1751-1800), Józef Elsner (1769-1854), August Duranowski 
(1770-1834), Franciszek Lessel (1780-1838), Karol Kurpiński (1785-1857), Joachim 
Kaczkowski (1786-1826), Karol Lipiński (1790-1861), Jan Stanisław (Janusz) Iliń-
ski (1795-1860). W repertuarze nagraniowym bądź koncertowym sporadycznie 
natrafić można na utwory Elsnera, Kurpińskiego i Lessla. Większość kameralisty-
ki Lipińskiego i Kaczkowskiego pisana była z myślą o własnych, wirtuozowskich 
występach kompozytorów w towarzystwie amatorów i nie pasuje do dzisiejszego 
wyobrażenia o tym, czym jest „muzyka kameralna”. Taką tworzyło pokolenie uro-
dzone po roku 1800, dojrzewające pod wpływem Elsnera. Na ogół kształcili się 
w Szkole Głównej Muzyki – założonej dzięki niemu, i pod jego kierunkiem. Byli 
to: Józef Nowakowski (1800-1865), Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867), Anto-
ni Orłowski (1811-1861), Józef Krogulski (1815-1842), Antoni Kątski (1817-1899). 
Kameralistyką intensywniej interesował się w tym gronie jedynie Dobrzyński, kon-
tynuując „krajową” tradycję stworzoną przez swego pedagoga.

Elsner był tym, który wprowadził do utworów kameralnych wątki lokalne. „Pol-
skość” jego wczesnych kwartetów niekiedy sygnalizował tytuł, jak to ma miejsce 
w Rondzie alla polacca z Kwartetu smyczkowego op. 8 nr 3 albo w Trois quatuors 
du meilleur goût polonais, czyli Trzech kwartetach w najlepszym polskim stylu. 
Ostatni tytuł był pomysłem wiedeńskiego wydawcy, zachęconego do takiego 
wyróżnienia cyklu Elsnera obecnością „polskiego menueta” w trzecim kwarte-
cie. Polskie rytmy rozpoznawalne są też w pierwszej części drugiego kwartetu, 
gdzie kontrastują ze sobą dwa polonezy: liryczny i energiczniejszy. W później-
szych utworach kameralnych Elsner jeszcze nieraz stylizował poloneza, słyszalne 
są w nich także rytmy mazurkowe. Polski rodowód miały cytaty popularnych pie-
śni, jak Pije Kuba do Jakuba, ukraiński – melodie przypominające dumki. 

W podobnej manierze do lokalnych tańców i melodii nawiązywali uczniowie 
Elsnera. Józef Krogulski, który dzieciństwo spędził w Małopolsce, parokrotnie 
stylizował krakowiaki, a w Kwartecie  fortepianowym  D-dur op. 2 krakowiaka 
skontrastował z mazurkiem (Tempo a la Cracovienna, Tempo a la Mazourka)12. 
U Dobrzyńskiego wątki polskie pojawiły się w Kwartecie  smyczkowym  d-moll 
op. 8, gdzie w menuecie zatytułowanym Alla Masovienne rozbrzmiewa ta sama 
melodia, której użył Fryderyk Chopin w Fantazji na tematy polskie. W Kwintecie 
smyczkowym op. 20 z roku 1831 roku Dobrzyński dał menuetowi rytm mazura, 

11 J. Gołębiowska, Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku, praca doktorska, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza Wydział Historyczny Katedra Muzykologii, Poznań 2014, s. 6, on-line: https://amuz.edu.pl/
wp-content/uploads/Kwartet-smyczkowy-w-muzyce-polskiej-XIX-wieku-ISBN.compressed.pdf (dostęp 
29.08.2019).

12 A. Nowak-Romanowicz, Historia muzyki polskiej, t. 4: Klasycyzm, Warszawa 1995, s. 70.
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a oznaczeniem Andante doloroso opatrzył żałobne wariacje na temat Mazurka 
Dąbrowskiego. Tym razem intencją kompozytora nie było zabawienie wykonaw-
ców ani słuchaczy znaną melodią, bo cytat niósł symboliczne przesłanie, po klę-
sce powstania listopadowego dla wszystkich zrozumiałe. 

Rodzaj kompozycyi, tak zwanej pokojowej, rozniósł imię Dobrzyńskiego; oczekiwano 
ich z niecierpliwością w kółkach amatorów tego rodzaju muzyki i z upodobaniem je 
przyjmowano, 

pisał Bronisław Dobrzyński w biografii ojca wydanej w 1893 roku13. Opinia syna 
znajduje potwierdzenie w głosach ówczesnej prasy. Po wykonaniu Kwartetu 
smyczkowego d-moll w Resursie w roku 1834 recenzent „Kuriera Warszawskiego” 
wyrażał się o utworze z pełną aprobatą: 

Tym dziełem pochlubić się możemy, iż wtenczas kiedy pisma zagraniczne ubolewają 
nad upadkiem dobrego gustu w muzyce w Wiedniu i Paryżu w dziełach tego rodzaju 
dzisiaj wychodzących [...] u nas w tym czasie znajdujemy w Kwartecie Dobrzyńskie-
go w pierwszym Allegrze na wzór Haydna, Beethovena i Onslowa, gust wzniosły; 
w Menuecie oryginalny pomysł użycia tematu Mazura, [...] Andante pełne dobrego 
gustu ma kilka oryginalnych pomysłów. Rondo ostatnie, nie tylko ucho lecz i umysł 
zajmuje14. 

Stanisław Moniuszko należał do kolejnego pokolenia. Nie dane mu było kształcić 
się w Szkole Głównej Muzyki, zamkniętej po klęsce powstania listopadowego, 
toteż trzy lata (1837-40) spędził na nauce kompozycji w Berlinie i stamtąd wła-
śnie przywiózł swoje jedyne utwory kameralne. Były to dwa kwartety smyczko-
we: d-moll z 1839 roku – właśnie ten zadedykowany Elsnerowi i F-dur. Ponoć 
ułożył jeszcze jeden, który tak opisał po śmierci kompozytora Jan Karłowicz:

Moniuszko napisał kwartet smyczkowy, uwydatniając w nim charaktery i tempe-
ramenta wykonywających. Pierwszy skrzypek był usposobienia żywego, drugi lubił 
dużo gadać i sprzeczać się, alcista mówił głośno i powoli, wiolonczelista sentymen-
talny był i marzący; otóż w partyi każdego starał się dwudziestoletni naówczas rodak 
nasz nutami i motywami odmalować wierny konterfekt każdego. Pierwszy skrzypek 
miał do grania żwawe i wesolutkie melodye i pasaże, drugi przerywał mu ciągle 
imitacyami w kontrapunkcie odwrotnym, trzeci wyciągał nuty głośne i przeciągłe, 
a czwarty raz wraz jęczał tęsknym śpiewem na wyższych pozycyach wiolonczeli. 
Zanim dograno kwartet do połowy, cała kompania poznała się na figlu: śmiano się 
serdecznie z pomysłu kompozytora i cieszono się z udatnej jego charakterystyki15.

Poczucie humoru nie opuszczało Moniuszki również podczas pracy nad dwoma 
„poważnymi” kwartetami, skoro każdy z nich ma część o jednoznacznie progra-
mowo-zabawowym tytule. W finale Kwartetu d-moll jest to Un ballo campestre 
e sue consequenze, czyli Wiejska zabawa i jej skutki. W scherzu z Kwartetu F-dur 
– Baccanale monacale, czyli Bachanalie zakonników, a ilustracyjność przejawia 

13 B. Dobrzyński, Ignacy Dobrzyński w  zakresie działalności dążącej do postępu w muzyce we współczesnej 
jemu epoce, Warszawa 2007, s. 27. Cyt za: J. Gołębiowska, op. cit., s. 69.

14 „Kurier Warszawski” 1834, nr 63, s. 330. Cyt za: J. Gołębiowska, op. cit., s. 221-222.
15 J. Karłowicz, Rys żywota i twórczości Stanisława Moniuszki, studium przez Jana Karłowicza, „Echo Muzyczne 

Teatralne i Artystyczne” 1885 nr 66, s. 2; cyt. za Gołębiewska, op. cit., s. 70.
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się w nich nawiązaniami do muzyki ludowej. O tym, że Un ballo campestre e sue 
consequenze naśladować ma wiejską zabawę, przekonuje naśladowanie przez 
salonowy kwartet smyczkowy brzmienia wiejskiej kapeli, z charakterystyczną 
„leżącą” kwintą. Ale gdzie leży ta wieś? 

Są tacy, którzy twierdzą, że melodia, do której sięgnął Moniuszko, pochodzi 
z mazowieckiej piosenki dyngusowej, zanotowanej przez Oskara Kolberga. Zda-
niem innych słuchamy stylizacji litewskiego tańca suktinis, a jeszcze inni uważają, 
że hajduka, czyli tańca pochodzącego z Węgier. Idąc dalej tym etniczno-narodo-
wym tropem, nietrudno zauważyć, że sam Moniuszko urodził się na Białorusi 
i uważany jest tam za kompozytora narodowego. Swoje kwartety smyczkowe 
pisał podczas studiów kompozytorskich w Berlinie, czyli u pruskiego zaborcy. 
Zadedykował je Józefowi Elsnerowi, spolonizowanemu Ślązakowi z rodziny nie-
mieckojęzycznej. I podobnie jak Elsner, też chciał się nimi przyczynić do wzrostu 
„muzyki krajowej” - jednoznacznie polskiej. 

Streszczenie
Artykuł przedstawia rozwój polskiej muzyki kameralnej na tle skomplikowanych uwarunko-
wań historycznych końca XVIII i XIX wieku. „Muzyka pokojowa” zaczęła rozpowszechniać się 
na ziemiach polskich w drugiej połowie XVIII wieku (m.in. za sprawą Czartoryskich, czy Radzi-
wiłłów), lecz wyjątkową pozycję zyskała w XIX wieku, w trudnym dla kraju okresie zaborów. 
Kameralistyka była uprawiana przede wszystkim w popularnych wtedy salonach artystycznych 
(u Wernika i Rafałowicza w Warszawie, czy u Baworowskich, Humetskisów i Meyerów we 
Lwowie), ale także w ramach większych wydarzeń organizowanych przez liczne stowarzyszenia 
(np. Resursę Muzyczną i Resursę Kupiecką w Warszawie, czy Musikliebhaber-Gesellschaft w 
Poznaniu). Pierwsze pokolenie kompozytorów „krajowej muzyki pokojowej” stworzyli m.in. 
Maciej Radziwiłł (1751-1800), Józef Elsner (1769-1854), August Duranowski (1770-1834), 
Franciszek Lessel (1780-1838) oraz Karol Kurpiński (1785-1857), podczas gdy grupa twórców 
urodzonych po 1800 roku – wychowanków Szkoły Głównej Muzyki, m.in. Józefa Nowakow-
skiego (1800-1865), Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego (1807-1867), Antoniego Orłowskiego 
(1811-1861), czy Józefa Krogulskiego (1815-1842) – wyniosła polską kameralistykę na niezwy-
kle wysoki poziom artystycznego wyrafinowania. Muzyka kameralna stanowiła w XIX wieku 
cenną przestrzeń łączącą muzyków zawodowych z muzykami-amatorami, jednocześnie będąc 
okazją do twórczego spotkania ludzi o różnych korzeniach etniczno-kulturowych.
Słowa kluczowe: muzyka kameralna, salon muzyczny, polska muzyka

Beginnings of „national” chamber music
Abstract 
The article presents the development of Polish chamber music against the background of 
complicated historical conditions of the late 18th and 19th centuries. Chamber music began 
to spread on Polish lands in the second half of the 18th century (among others due to the 
Czartoryski or Radziwiłł families), but it gained an exceptional position in the 19th century, in 
a difficult time of the partitions. Chamber music was cultivated primarily in the then popu-
lar art salons (Wernik’s and Rafałowicz’s in Warsaw or Baworowski’s, Humetskis’s and Mey-
ers’s in Lviv), but also as part of larger events organized by numerous associations (e.g. Music 
Resource and Merchant Resource in Warsaw or Musikliebhaber-Gesellschaft in Poznań). The 
first generation of composers of national chamber music was created by among others Maciej 
Radziwiłł (1751-1800), Józef Elsner (1769-1854), August Duranowski (1770-1834), Franciszek 
Lessel (1780-1838) and Karol Kurpiński (1785-1857), while the group of artists born after 
1800 – pupils of the Main Music School, including Józef Nowakowski (1800-1865), Ignacy 
Feliks Dobrzyński (1807-1867), Antoni Orłowski (1811-1861) and Józef Krogulski (1815-1842) 
– raised Polish chamber music to an extremely high level of artistic sophistication. In the 19th 
century chamber music was a valuable space connecting professional musicians with amateur 
musicians. Simultaneously it gave an opportunity to meet creative people of various ethnic 
and cultural backgrounds.
Key words: chamber music, music salon, polish music
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Badając dzieje wykonań utworów Stanisława Moniuszki w Krakowie po śmierci 
kompozytora spostrzegłam powtarzające się zjawisko: obecność w programach 
tych samych koncertów dzieł twórcy Halki obok utworów Władysława Żeleńskie-
go. Fenomen ten nie budził jednak zdziwienia, bo wszak od dawna już wiadomo, 
że krakowski kompozytor co najmniej od połowy lat 60. XIX wieku porównywany 
był z twórcą wileńsko-warszawskim. Intrygujące jednak pozostawały lokalno-kra-
kowskie, i być może mające też swe źródło w działaniach samego Żeleńskiego, 
przyczyny tego zjawiska. 

Władysław Żeleński w 1859 roku wyjechał do Pragi. W roku akademickim 
1860/1861 rozpoczął tam, jako kontynuację nauki w Uniwersytecie Jagielloń-
skim, studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola. W grudniu 1862 roku uzy-
skał doktorat, naówczas wieńczący, jakbyśmy to dzisiaj określili, studia II stopnia 
– magisterskie. Nadal w Pradze kształcił się w dziedzinie muzyki, a od końca 1866 
roku, również w tym kierunku, przez cztery lata w Paryżu. Przyjeżdżał jednak 
do Krakowa w okresie wakacji (1861), względnie w innych terminach na krótszy 
(1863, 1869) lub dłuższy czas (1864, 1870), jeździł też do Wiednia (1865, 1869, 
1870)1. Nie znamy natomiast dokładnych dat powrotu Żeleńskiego do Krakowa 
w 1866 roku i wyjazdu do Paryża oraz opuszczenia w 1871 roku na stałe miasta 
Jana Matejki i przyjazdu autora Uwertury „W Tatrach” do Warszawy (pierwszy 
pobyt prawdopodobnie między 6 a 10 marca do 25 kwietnia 1871)2. 

Żeleński nie mógł zatem być świadkiem wizyt Stanisława Moniuszki w Krakowie 
w 1865 i w 1867 roku, kiedy to 14 stycznia pod osobistym kierunkiem twórcy 
po raz pierwszy wykonano pod Wawelem Widma (powtórzono 23 i 28 stycz-
nia)3. Z kolei pierwszy krótki pobyt Moniuszki w Krakowie, kiedy Żeleński był 
21-letnim młodzieńcem, od 9 do 13 maja 1858 – czyli kilka miesięcy po warszaw-
skiej premierze Halki (1 I 1858) – nie był związany z krakowskim środowiskiem 
muzycznym, kompozytor zatrzymał się w drodze do Paryża, udając się tam przez 
Pragę i Niemcy4. Gdy po śmierci Moniuszki (4 VI 1872), na koncercie Towarzy-
stwa Muzycznego „Muza” w Krakowie 11 czerwca 1872 roku, publicznie zapro-
ponowano zorganizowanie koncertu na rzecz wdowy po kompozytorze, który 

1 Daty pobytów w Pradze, Paryżu, Krakowie i Wiedniu podaję wg: Michał Jaczyński, Władysław  Żeleński 
w Pradze, „Edukacja Muzyczna” 2014, s. 63-77; Grzegorz Zieziula, Władysław Żeleński w Warszawie (1871 
-1881): fakty i niedopowiedzenia, „Muzyka” 2017, nr 4, s. 66-91.

2 G. Zieziula, op. cit., s. 71-73. Nie wiadomo też jak długo pozostał Żeleński w Warszawie po 24 kwietnia 
1871 roku, czyli po koncercie z pierwszym warszawskim wykonaniem Uwertury „W Tatrach” (prawykonanie: 
Kraków 30 I 1871).

3 Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1867, nr 1 (1 I), s. 3; nr 11 (13 I), s. 3; nr 13 (16 I), s. 3; Rozmaitości, 
„Kalina” 1867, nr 2 (12 I), s. 8; nr 3 (19 I), s. 8; Koncert Stanisława Moniuszki, „Kalina” 1867, nr 4 (26 I), s. 7-8.

4 Zob. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Józefa Kremera poglądy na muzykę w kontekście kultury muzycznej 
XIX wieku, w: Józef Kremer (1806-1875), red. Jacek Maj, Kraków 2007, s. 343-350. W trakcie pobytu w Kra-
kowie w maju 1858 roku Moniuszko poznał m.in. Józefa Kremera – krakowskiego filozofa i estetyka, wówczas 
dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ); Ambrożego Grabowskiego (1872-1868) 
– historyka, kolekcjonera, znawcy dziejów Krakowa; Józefa Majera (1808-1899) – lekarza, profesora fizjologii 
UJ, byłego i przyszłego prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; ks. Michała Marcina Mioduszew-
skiego (1787-1868) – autora Śpiewnika kościelnego, czyli pieśni nabożnych z melodiami w Kościele katolickim 
używanych (1838); Józefa Warszewicza (1812-1866) – botanika, pracownika Ogrodu Botanicznego UJ. 
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zrealizowano dopiero 10 czerwca 1874 roku5, to Żeleński mieszkał już w Warsza-
wie. Tam 19 kwietnia 1872 roku odbył się pierwszy jego w tym mieście koncert 
kompozytorski, od września natomiast rozpoczął pracę w tamtejszym Instytucie 
Muzycznym.

Pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie w związku z relacją Żeleński-Moniuszko 
w okresie przedwarszawskim pierwszego z nich. Czy Żeleński znalazł się wśród 
audytorium premiery Halki w Krakowie 29 listopada 1866 roku, a zwłaszcza jej 
szóstego przedstawienia w dniu 29 grudnia, kiedy wystawiana była w obecno-
ści kompozytora? Czy był 18 stycznia 1867 roku na krakowskiej premierze Ver-
bum nobile ?6 Tego nie wiemy, bo sam Władysław o tym nie pisał, a postawienie 
hipotezy, iż mogło do tego dojść uniemożliwia brak danych uprzednio przeze 
mnie nadmienionych. Zawiłości, konteksty i przekłamania dotyczące zatrudnie-
nia Żeleńskiego w 1872 roku w Warszawskim Instytucie Muzycznym przez jego 
dyrektora Apolinarego Kątskiego na stanowisku zajmowanym uprzednio przez 
Moniuszkę wyjaśnił niedawno Grzegorz Zieziula7. Nie można jednak zapominać, 
że w tamtych czasach owe fakty, różnie interpretowane m.in. ze względu na 
nagłą śmierć twórcy Strasznego dworu, stały się nie tylko w Krakowie jednym 
z czynników na trwałe wiążących nazwiska tych dwóch kompozytorów i działaczy 
na rzecz rodzimej kultury muzycznej. 

W prasie warszawskiej ogólne porównania utworów Żeleńskiego z dziełami 
Moniuszki pojawiły się od ok. 1865 roku, z nasileniem w latach 70.-80. XIX wie-
ku8. Na łamach prasy krakowskiej wiosną 1877 roku padła jedna z pierwszych 
propozycji – dotychczas nie przywoływana w literaturze – usytuowania wcze-
snej twórczości Żeleńskiego, „najwybitniejszego bez wątpienia kompozytora dni 
naszych”, na ostatnim naówczas etapie w procesie rozwojowym muzyki polskiej, 
której „gwiazdami rozjaśniającymi horyzont” byli Chopin i Moniuszko9. To opi-
nia wypowiedziana przez anonimowego recenzenta „Czasu” – być może Stani-
sława Tomkowicza – po pierwszym koncercie historycznym „muzyki ojczystej”, 
zorganizowanym 21 marca 1877 roku przez krakowskie Towarzystwo Muzyczne 
(TM) i jego dyrektora Stanisława Niedzielskiego. On zaśpiewał wówczas pieśń 
Moniuszki pt. Wiosna ze słowami Stefana Witwickiego i Chopina Precz z moich 
oczu op. 74 nr 6 do poezji Adama Mickiewicza. Marcelina Czartoryska zagrała 
Chopina Poloneza cis-moll op. 26, Mazurka op. 6 nr 3, a z orkiestrą symfoniczną 
40. pułku piechoty pod dyrekcją Kazimierza Hoffmana - Fantazję na tematy pol-
skie op. 13. Ten sam zespół wykonał Moniuszki Tańce góralskie z Halki i Żeleń-
skiego Uwerturę na orkiestrę z 1857 roku. Ponadto zabrzmiała pieśń Żeleńskiego 

5 Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1872, nr 122 (31 V), s. 2; Teatr, „Czas” 1874, nr 135 (16 VI), s. 2; 
Koncert, „Czas” 1872, nr 136 (18 VI), s. 2-3.

6 Na temat wymienionych premier i spektakli zob. Kronika krakowska, „Kalina” 1866, nr 12 (15 XII), s. 7-8; 
Teatr, „Czas” 1867, nr 1 (1 I), s. 3; nr 17 (20 I), s. 3; Rozmaitości, „Kalina” 1867, nr 4 (26 I), s. 8. 

7 G. Zieziula, op. cit, s. 76-78.
8 Zob. opinie Józefa Sikorskiego (1865), Jana Kleczyńskiego (1875, 1876, 1880), Józefa Stattlera (1880, 1881), 

Władysława Bogusławskiego (1885), dziennikarzy „Biesiady Literackiej” (1885), „Kłosów” ( 1885), które cy-
tuje lub streszcza, względnie tylko wymienione, Michał Jaczyński w swojej książce pt. Recepcja twórczości 
Władysława Żeleńskiego w latach 1857-1939, Kraków 2017, s. 22, 28, 32-33, 42, 62-63. 

9 Koncert, „Czas” 1877, nr 67 (23 III), s. 1: „Część literacko-artystyczna”. Por. program koncertu: Kronika miejs-
cowa i zagraniczna, „Czas” 1877, nr 63 (18 III), s. 2.
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Z  księgi  pamiątek op. 25 nr 1 (1871-1873) ze słowami Narcyzy Żmichowskiej. 
Wybór utworów tego ostatniego nie był w pełni zgodny z oczekiwaniami recen-
zenta, bo bardziej reprezentatywne - jego zdaniem - byłyby dzieła znacznie ory-
ginalniejsze: Uwertura „W Tatrach” op. 27 (1870) lub chóralna Pieśń do Wilii op. 
34 nr 2 (1861) ze słowami Adama Mickiewicza10.

Porównanie przez krakowskich recenzentów właściwości utworów Żeleńskie-
go z cechami dzieł Matejki i Moniuszki było też konsekwencją wrażeń odebra-
nych podczas dwóch koncertów kompozytorskich Żeleńskiego w Krakowie,  
15 i 17 grudnia 1879 roku11. Zabrzmiały wówczas: Uwertura „W Tatrach”, Dwa 
chóry męskie op. 34 i Nasza Hanka, dwie pieśni solowe, cała muzyka do Wita 
Stwosza, Kantata na cześć I. J. Kraszewskiego, I Sonata F-dur op. 30 na skrzypce 
i fortepian (dedykowana ks. Marcelinie Czartoryskiej), Berceuse F-dur op. 32 na 
wiolonczelę i fortepian, Kwartet  smyczkowy F-dur op. 28, Polonez i Mazur na 
orkiestrę dedykowane J. Matejce (wersja fortepianowa na 4 ręce: Dwa tańce pol-
skie op. 37). W przeoczonych przez badaczy dorobku Żeleńskiego trzech recen-
zjach – Stanisława Tomkowicza („Czas”) i Ignacego Skrochowskiego („Przegląd 
Polski”) – pierwszy z autorów, historyk sztuki, uważał, że kompozytor „słusznie” 
poświęcił wymienione tańce „najświetniejszemu wśród nas polskości przedsta-
wicielowi: Matejce”12. Tomkowicz próbował to bliżej wyjaśnić przez porówna-
nie charakteru wyrazowego, gestów muzycznych i użytych środków muzycznych 
pobudzających wyobraźnię, a obecnych w Polonezie na orkiestrę, z cechami sce-
ny i występujących w niej postaci widocznych na obrazie Matejki z 1879 roku 
pt. Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem w roku 
1515. Malarz, zdaniem Tomkowicza, odzwierciedlił uroczysty, podniosły, pełen 
powagi i dworskości charakter tego zjazdu, w którym uczestniczył m.in. Zygmunt 
I Stary. Obraz olejny ukazuje bowiem spotkanie dwóch orszaków dworskich: 
Jagiellonów i Habsburgów13. Takie porównanie było, jak można przypuszczać, 
zrozumiałe i poniekąd oczywiste dla mieszkańców Krakowa. Matejko był w mie-
ście postacią znaną, o której szczególnie w 1879 roku dużo się mówiło w związ-
ku ze świętowanym tutaj w październiku jubileuszem Kraszewskiego, otwarciem 

10 Wymienione przez recenzenta utwory Żeleńskiego były wykonane w Krakowie na jego koncercie monogra-
ficznym 30 stycznia 1871 roku. Zob. St. B. [Stefan Buszczyński], Koncert p. Wład. Żeleńskiego złożony z jego 
własnych utworów, „Czas” 1871, nr 27 (2 II), s. 1: „Część literacko-artystyczna”. 

11 Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1879, nr 287 (14 XII), s. 2; F. Bylicki, Korespondencja Echa Muzyc-
znego, „Echo Muzyczne” 1880, nr 1 (1 I), s. 6-7. Drugi koncert kameralny odbył 17 grudnia, a nie jak podał 
Józef Reiss – 20 grudnia. Por. J. Reiss, Almanach muzyczny Krakowa: 1780-1914, Kraków 1939, t. 2, s. 112. 
Wykonawcami byli m.in.: Wincenty Singer (skrzypce), Zygmunt Kątski (wiolonczela), Edmund Patzke (ka-
pelmistrz i skrzypek), Stanisław Niedzielski (śpiew), chór męski TM, symfoniczna orkiestra wojskowa 40. pp.

12  S. Tomkowicz, Koncert Władysława Żeleńskiego, „Czas” 1879, nr 289 (17 XII), s. 2 (całość s. 2-3).
13 S. Tomkowicz, Koncert Wł. Żeleńskiego i wieczorek Tow. muzycznego, „Czas” 1879, nr 292 (20 XII), s. 2. Opi-

sywany obraz – jak podano w opisie w katalogu Muzeum Narodowego w Krakowie – Matejko „namalował 
w swym dworku w Krzeszowicach w 1879. Podarował go cesarzowi Franciszkowi Józefowi w czasie jego 
wizyty w dniu 2 września 1880 w domu artysty w Krakowie. Znajdował się początkowo w zbiorach prywat-
nych cesarza, potem zmienił właścicieli, ale jak podaje Katalog obrazów olejnych Jana Matejki z 1993 do dziś 
pozostaje w rękach prywatnych w Wiedniu”. W zbiorach Domu Matejki w Krakowie znajduje się natomiast 
fotografia obrazu „wykonana w Zakładzie Awita Szuberta w Krakowie, o czym świadczy prosty nadruk na 
podkładzie fotografii. Zgodnie ze zwyczajem Matejki dokumentowania jego prac sporządzono ją prawdopo-
dobnie tuż po namalowaniu czyli w roku 1879, a przed wrześniem 1880 r., zanim obraz opuścił Kraków”. Zob. 
on-line: http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-IX-5635 (dostęp: 10.06.2019).
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w listopadzie nowego gmachu Szkoły Sztuk Pięknych oraz tuż przed pierwszym 
z wymienionych koncertów, 12 grudnia, wręczeniem Matejce w Starostwie kra-
kowskim medalu honorowego i dyplomu, jakie otrzymał w 1878 roku na wysta-
wie światowej w Paryżu14. 

Drugi z recenzentów obydwóch koncertów kompozytorskich Żeleńskiego w 1879 
roku, filozof i historyk, redaktor „Przeglądu Polskiego”, Ignacy Skrochowski (1847 
-1912), znający opinie Tomkowicza, pozostał jednak w swoich sądach niezależny. 
Nie opisał szczegółowo cech techniki kompozytorskiej Żeleńskiego, ale wysłu-
chane utwory skłoniły go do ogólnej, lecz rozbudowanej i nadmiernie pompa-
tycznej refleksji historyczno-muzycznej. Scharakteryzował w sposób typowy dla 
muzykografa a nie profesjonalnego historyka muzyki, pozycję twórcy Uwertury 
„W Tatrach” w kontekście muzyki tworzącej kanon klasyczno-romantycznej tra-
dycji europejskiej i dotychczas najwybitniejszych osiągnięć w muzyce polskiej  
– Chopina i Moniuszki; pierwszego znanego na świecie, drugiego „u nas i w Rosji” 
oraz w innych krajach słowiańskich. Skrochowski uznał Żeleńskiego za godnego 
kontynuatora wymienionych tradycji, który już w 1879 roku „dogonił Europę”, 
natomiast w porównaniu z Chopinem i Moniuszką na nowo „ożywia” muzykę 
„swoją na wskroś polską duszą, daje nam po raz pierwszy słyszeć polską muzykę 
w wielkim tradycyjnym stylu”, jego muzyczne wypowiedzi są pisane „jakby języ-
kiem Kochanowskiego lub Mickiewicza”15. Wsparcie zatem argumentacji na rzecz 
europejskości i zarazem rodzimości oryginalnej muzyki Żeleńskiego odwołaniem 
do geniuszu Chopina, Moniuszki, Kochanowskiego i Mickiewicza choć było zbyt 
powierzchowne, spełniało dobrze retoryczną funkcję perswazyjną w zakresie 
kształtowania przekonań szerokiego grona odbiorców muzyki. 

Pozycja Żeleńskiego w Krakowie od lipca 1881 do lutego 1888 roku, czyli otwar-
cia Konserwatorium przy TM, była stopniowo coraz wyższa i tym bardziej zauwa-
żalna, że już na początku ponownego osiedlenia się w mieście, w grudniu 1881 
roku, deklarował on powołanie m.in. orkiestry symfonicznej, opery, szkoły 
muzycznej o wyższym poziomie itp.16 Od samego początku stał się zatem uoso-
bieniem reformatora kultury muzycznej w Krakowie. W niedługim czasie, po let-
nim zastoju 1881 roku, w związku z dwoma koncertami (7 i 12 X 1881) znanego 
pianisty z Warszawy, Aleksandra Michałowskiego, Koło Artystyczno-Literackie 
zorganizowało 5 października, zgodnie ze swoją tradycją, kolację z udziałem tego 
pianisty17. Zaproszono również wykonawców innych w tym czasie koncertów, 
m.in. śpiewaka Jana Fuchsa i kapelmistrza orkiestry 40. pułku piechoty Edmunda 

14 O nadejściu z Paryża tych odznaczeń informował „Czas” (1879, nr 287) w notce zamieszczonej w tej samej 
Kronice miejscowej i zagranicznej, w której zapowiadano koncerty monograficzne Żeleńskiego. Informacje 
o wręczeniu medalu podaję wg: M. Zgórniak, Matejko w Paryżu, Kraków 1998, s. 78. 

15 I. [Manswet] Skrochowski, Najnowsze  utwory  muzyczne  p.  Władysława  Żeleńskiego  [grudzień  1879], 
„Przegląd Polski”, R. 14, t. 3, zesz. 8 (luty 1880), s. 287-288 (całość s. 284-290), zob. przypis redakcji na s. 284.

16 Ż. [Władysław Żeleński], Kraków i muzyka, „Czas” 1881, nr 293 (23 XII), s. 1.
17 Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe, „Czas” 1881, nr 227 (7 X), s. 3. W kolacji wzięło udział 70 osób. 

Do Koła Artystyczno-Literackiego (Rynek Główny 16), organizującego m.in. wieczory słowno-muzyczne, od-
czyty na temat literatury i sztuk pięknych, kolacje/ spotkania z goszczącymi w mieście artystami, literatami, 
należeli prawie wszyscy artyści i literaci aktywni w Krakowie, w imprezach uczestniczyli też adwokaci, le-
karze, nauczyciele itp. 
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Patzk’ego (koncert 3 X 1881)18, a także Stanisława Niedzielskiego i Władysława 
Żeleńskiego. Po wzniesionym przez przewodniczącego Koła, Juliusza Kossaka, 
toaście na cześć Michałowskiego i Żeleńskiego, jeden z członków tego stowa-
rzyszenia, Dionizy Skarżyński19, związany ze sferami bankowymi, wygłosił krótkie 
przemówienie dotyczące ostatniego z wymienionych. Najpierw podkreślił zna-
czenie Krakowa „jako przybytku sztuki i nauki ojczystej”, a potem mówił o tutej-
szej kulturze muzycznej:

Dotychczas w zaniedbaniu była muzyka, p. Żeleński najbardziej twórczy w dziedzinie 
tonów u nas, którego opery Wallenrod kraj z upragnieniem oczekuje, postanowił 
zaradzić temu niedostatkowi i opuściwszy stolicę z tylu względów powabną jaką jest 
Warszawa, osiedlił się między nami, aby tu poświęcić się temu dziełu20.

Nie bez powodów sądzono wówczas, że przybysz, ale znany w Krakowie, posia-
da kompetencje przewyższające walory miejscowych muzyków-działaczy, bo 
w okresie warszawskim zdobył przecież doświadczenia i jako pedagog, i jako 
dyrektor od 12 marca 1878 do 23 listopada 1880 Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego (WTM), które organizowało m.in. koncerty. Obecnie, na podstawie 
badań muzykologów wiemy, że warszawskie osiągnięcia organizacyjne Żeleń-
skiego nie były aż tak znaczne, czy nawet w pełni zadawalające jego samego. 
W ramach aktywności m.in. na forum WTM musiał on dość szybko – ze wzglę-
dów menadżerskich i finansowo-frekwencyjnych – porzucić realizację swo-
ich ambitnych zamierzeń w zakresie podniesienia poziomu Towarzystwa m.in. 
przez wyeliminowanie z programu koncertów utworów o lżejszym charakterze, 
a z grona członków WTM – przedstawicieli drobnomieszczaństwa. W rezultacie 
doprowadziło to do obniżenia poziomu koncertów nawet w porównaniu z kryty-
kowanym przez Żeleńskiego okresem przed jego dyrekcją21. Z kolei w kontekście 
jego krakowskich zapowiedzi założenia w mieście orkiestry symfonicznej (czego 
do 1921 roku nie dokonał), nie bez znaczenia jest informacja, że warszawskie sta-
rania Żeleńskiego (prowadzone m.in. za pośrednictwem publikacji prasowych) 
o podniesienie poziomu orkiestry złożonej z uczniów Instytutu Muzycznego nie 
przyniosły rezultatu, a przeciwnie, przyczyniły się – jak pisze G. Zieziula – do 
wzmożenia konfliktu z A. Kątskim i złożenia przez Władysława w listopadzie 1877 
roku rezygnacji z posady w szkole warszawskiej22.

I jeszcze jeden ciekawy fakt. W okresie dyrekcji Żeleńskiego na wieczorach muzycz-
nych WTM zaprezentowano znikomą liczbę dzieł Moniuszki, co obrazuje wykaz 

18 Koncert w teatrze, orkiestra wojskowa w składzie symfonicznym wykonała utwory Beethovena i Mozarta. 
Zob. Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe, „Czas” 1881, nr 227 (5 X), s. 2.

19 W sprawozdaniu z kolacji nie podano informacji o D. Skarżyńskim. W Krakowie D. Skarżyński (1820-1903) 
osiedlił się ok. 1870 roku, był członkiem dyrekcji Banku dla Handlu i Przemysłu Galicyjskiego (w latach 1872-
1887), a do śmierci członkiem Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie. Więcej informacji zob. 
Wiktoria Śliwowska, Skarzyński Dionizy, hasło w: Internetowy Polski  Słownik Biograficzny, on-line: www.
ipsb.nina.gov.pl (dostęp: 2019.08.09).

20 Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe, „Czas” 1881, nr 227 (7 X), s. 3. 
21 A. Spóz, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne 1871-1971, Warszawa 1971, s. 24. Por. listy W. Żeleńskiego 

do Juliana Łukaszewskiego (9 V 1878) i Władysława Górskiego (25 XI 1878) opublikowane przez G. Zieziulę 
w „Muzyka” 2017, nr 4, s. 102, 104-105.

22 G. Zieziula, op. cit., s. 81-82.
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opublikowany przez Andrzeja Spóza (1973)23, natomiast pochodząca z 1892 roku 
warszawska „okolicznościowa wypowiedź Żeleńskiego o Moniuszce – jak przypo-
mniał Grzegorz Zieziula (2017) – jest dość sucha, konwencjonalna i pozbawiona 
prywatnych wynurzeń. Wcześniej zaś padające w publicystyce uwagi na temat 
muzyki i prac pedagogicznych Moniuszki zastanawiają swym surowym tonem 
pozbawionym sentymentu do twórczości starszego kolegi”24. Nazwisko Żeleń-
skiego nie figuruje na liście osób asygnujących powołanie pod koniec grudnia 
1891 roku Sekcji im. Stanisława Moniuszki w ramach WTM, natomiast jest wśród 
nich Stanisław Niedzielski (1842-1895)25, mieszkający wówczas w Warszawie 
wykonawca partii moniuszkowskich, w latach 1876-1886 dyrektor artystyczny 
krakowskiego TM. Jak zatem doszło do nadania Żeleńskiemu – prawdopodobnie 
w 1911 roku26 – członkostwa honorowego tej sekcji? Na razie nie udało mi się 
tego ustalić, a w literaturze o Żeleńskim fakt członkostwa pominięto, podobnie 
jak analogiczny zaszczyt, który otrzymał w krakowskim Towarzystwie Muzycznym 
w 1879 roku lub nieco wcześniej27. 

Powróćmy do Krakowa lat 80. Jego melomani, a również prasowi recenzenci, jako 
powód do zadowolenia i nawet dumy odebrali sukces premiery Konrada Wallen-
roda w Operze Lwowskiej 26 lutego 1885 roku. Na drugim przedstawieniu, 28 
lutego, był specjalny wysłannik krakowskiego „Czasu”, Franciszek Bylicki – pia-
nista, publicysta i działacz. Zanim jednak opublikowano (3 marca) recenzję jego 
autorstwa, to już 1 marca dokonano przedruku całej recenzji ze spektaklu pre-
mierowego, zamieszczonej w lwowskiej gazecie „Przegląd polityczny, społeczny 
i literacki”. Lwowski sprawozdawca pisał o entuzjazmie jaki premiera wzbudziła 
wśród publiczności, chwilach „triumfu zwycięskiego kompozytora”, odświętnym 
nastroju panującym w teatrze: 

Już sam widok przepełnionej sali dowodził, że to nie zwyczajna premiera, lecz nie-
zwykłe przedstawienie długo i z gorączkową niecierpliwością oczekiwanego utwo-
ru ulubionego autora, który obecnie, po śmierci Moniuszki, dzierży berło polskiej 
muzyki28.

Z kolei Bylicki nie charakteryzował zachowania publiczności obecnej podczas 
drugiego spektaklu Konrada  Wallenroda, ale jedna z podanych przez niego 

23 A. Spóz, Tradycje moniuszkowskie w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym w latach 1871-1914, w: Szkice 
o kulturze muzycznej XIX wieku. Studia i materiały, red. Z. Chechlińska, t. 2, Warszawa 1973, s. 278-282. 

24 G. Zieziula, op. cit., s. 75.
25 Zob. A. Spóz, Tradycje moniuszkowskie…, op. cit., s. 250.
26 Np. na liście członków sekcji moniuszkowskiej WTM na rok 1903 (s. IV) W. Żeleński figuruje jako członek, 

natomiast na analogicznej na rok 1911 (s. 1) jako członek honorowy, obok Leopolda Kronenberga i Mauryce-
go Zamoyskiego. Być może nadano mu tą godność w 1911 z okazji 20. rocznicy powołania sekcji. Zob. Listy 
członków na rok 1903 i 1911 zachowane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, on-line: polona.pl 
(dostęp: 2019.08.09).

27 Informacja o krakowskim członkostwie honorowym figuruje w zapowiedzi koncertu kompozytorskiego 
Żeleńskiego w dniu 17 XII 1879 roku i wymaga bliższego wyjaśnienia. Zob. Kronika miejscowa i zagraniczna, 
„Czas” 1879, nr 287 (14 XII), s. 2.

28 Konrad  Wallenrod, „Czas” 1885, nr 49 (1 III), s. 3. To przedruk tekstu: (f), „Konrad  Wallenrod”,  opera  
W.  Żeleńskiego, „Przegląd polityczny, społeczny i literacki” 1885, nr 48 (28 II), s. 2. Pod przedrukiem 
zamieszczono w „Czasie” krótką wzmiankę wysłannika gazety (Lwów, 28 lutego) o uczcie (27 lutego) na cześć 
Żeleńskiego zorganizowanej przez lwowskie Koło Literackie (powinno być: Koło Artystyczno-Literackie), 
w której wzięło udział ok. 70 osób, a wśród nich m.in. Ignacy Jan Paderewski, Władysław Górski.
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informacji była kolejną, jakby symboliczną cegiełką dodaną do wyobrażenia 
czytelników „Czasu” o sukcesie kompozytora i wysokiej ocenie jego dokonań. 
Taką bowiem stała się, zwłaszcza dla krakowian, informacja, że jednym z dowo-
dów uznania dla Żeleńskiego i jego opery był upominek wręczony mu w trakcie 
spektaklu, po drugim akcie: „od Stanisława hr. Tarnowskiego rękopis [autograf] 
do Chopina Pieszczotki Mickiewicza [pieśni Moja pieszczotka op. 74 nr 12], któ-
ry w r. 1872 otrzymał hr. Tarnowski w darze od ks. Marceliny Czartoryskiej, po 
odczytach mianych w Krakowie o Chopinie”29. 

6 marca 1885 na dworcu kolejowym w Krakowie, przy dźwiękach krakowskiej 
orkiestry miejskiej pod dyrekcją Adama Wrońskiego, powracającego ze Lwo-
wa Żeleńskiego witali roku melomani i przyjaciele.Kompozytorowi ofiarowano 
„wieniec srebrny, hebanową batutę oraz wiele bardzo kwiatów”30. Trzeba też do 
powyżej podanych informacji o sukcesie dodać, że na uczcie wydanej 27 lutego 
1885 roku na cześć Żeleńskiego we Lwowie, delegat z Krakowa, Maurycy Stra-
szewski, wzosił wznosił toast za kompozytora tymi słowami:

podniósłszy znaczenie sztuki, wskazał jak po pojawieniu się Matejki wrogowie nasi 
poczęli nas uważać inaczej. Obecnie drugi mistrz polski przemówił do świata – języ-
kiem tonów. Jego Konrad Wallenrod to nie tylko dzieło sztuki, to na polu życia naro-
dowego czyn polityczny. Mówca niesie mistrzowi hołd imieniem Krakowa31.

Porównanie Żeleńskiego z Matejką w 1885 roku – ale również wcześniej – nie 
było bynajmniej przejawem naiwności czy braku muzycznych kompetencji, 
względnie interesownego lokalnego patriotyzmu obywatela prowincjonalnego 
Krakowa, ale naturalnym dla mieszkańców dawnej stolicy Polski skojarzeniem 
z powszechnie tutaj oglądanym, cenionym malarstwem Matejki o wymowie 
patriotycznej, narodowej i na równi cenionymi jego innymi działaniami na rzecz 
tradycji kulturowych miasta. Ponadto Matejko na przełomie 1884-1885 roku 
był zaangażowany w drugi już konkurs na projekt pomnika Adama Mickiewicza 
w Krakowie, co w kontekście opery Konrad Wallenrod też miało swoje znaczenie.

Również w trakcie tej opisywanej lwowskiej wieczerzy w 1885 roku znany z nazwi-
ska przedstawiciel Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Aleksander Tchorz-
nicki, zwrócił uwagę na pozycję twórczości Żeleńskiego na tle wyróżniającego 
się oryginalnością, nie tylko lokalnie, dorobku kompozytorów polskich – forte-
pianowego Chopina i operowego Moniuszki. Nie poddając w tym miejscu kry-
tyce merytoryczno-muzycznej tej przecież toastowej przemowy Tchorznickiego 

29  F. Bylicki, Konrad Wallenrod, „Czas” 1885, nr 50 (3 III), s. 3 (całość s. 2-3). Ofiarowany W. Żeleńskiemu 
autograf szkicowy pieśni Chopina po śmierci krakowskiego kompozytora był w posiadaniu jego syna, Tade-
usza Boya-Żeleńskiego i – jak podała Krystyna Kobylańska – „zaginął z jego kolekcji w okresie drugiej wojny 
światowej”. Zob. K. Kobylańska, Rękopisy utworów Chopina, Kraków 1977, t. 1, s. 462.

30 P. Wł. Żeleński, „Nowa Reforma” 1885, nr 54 (7 III), s. 3.
31 Uczta na cześć Żeleńskiego, „Gazeta Narodowa” 1885, nr 49 (1 III), s. 2. Maurycy Straszewski (1848-1921), 

filozof, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, który objął po Józefie Kremerze Katedrę Filozofii UJ i stał na jej 
czele w latach 1875-1909; był też radnym miasta Krakowa, pełnił wiele funkcji społecznych, m.in. od 1879 
roku był kuratorem Plant. Być może znał Żeleńskiego również z czasów studiów na uniwersytecie w Pradze, 
gdzie i on studiował do 1867 roku. Na lwowskiej uczcie Kraków reprezentował również Mikołaj Zyblikiewicz 
(1823-1887), były prezydent Krakowa (1874-1881), który wówczas pełnił funkcję (1881-1886) Marszałka 
Sejmu Krajowego we Lwowie. 
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(notabene pianisty-amatora, ucznia Karola Mikulego), warto przytoczyć jej frag-
ment, bowiem jest symptomatycznym świadectwem ówczesnego sposobu argu-
mentowania wagi osiągnięć Żeleńskiego-kompozytora:

Moniuszko [w swoich operach] nie wyszedł poza granice pieśni ludowej, wskutek 
czego przemawia do serca naszego, polskiego, ale brak mu siły dramatycznej. Żeleń-
ski pierwszy oparł opery na tle narodowym, a używszy z rzadką zręcznością form 
kontrapunktycznych, wlał w nie ten zapał i uniesienie, które charakteryzuje cała jego 
osobowość. […] Niech żyje Żeleński dla podniesienia sztuki i chwały narodu!32 

Jeszcze bardziej znamienna niż zacytowana powyżej okazjonalna opinia, była 
odpowiedź kompozytora opery Konrad Wallenrod na toast pierwszego z wymie-
nionych, M. Straszewskiego, filozofa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żeleński 
odpowiedział – wg zawierającego opis zachowania słuchaczy streszczenia lwow-
skiej „Gazety Narodowej” – w następujący sposób:

Natchnienie polskie czerpałem w Warszawie. Utwory Moniuszki (oklaski powszech-
ne) owiały mnie tam tak gorąco, że otrząsłem się z pyłu obcych wpływów i zacząłem 
pisać po p o l s k u . (Oklaski). Z Warszawy wziąłem najlepszą cząstkę ducha, z War-
szawy wziąłem żonę Polkę i serce polskie dla sztuki. Niech żyje Warszawa! (Oklaski)33.

Znając dzisiaj wszystkie powyżej przytoczone fakty można powiedzieć: taktyka 
marketingowa Żeleńskiego doskonała, umiejętne pogodzenie własnych sukce-
sów, porażek i planów warszawsko-krakowsko-lwowskich! Czyżby ze względu na 
galicyjskie umiłowanie Moniuszki, a i okazywane we Lwowie oraz w Krakowie 
uznanie Żeleńskiemu on sam po powrocie na stałe do Galicji, ale nie chcąc zrażać 
stolicy Królestwa Polskiego, zmienił nieco, względnie dopiero wówczas upublicz-
nił (co mało prawdopodobne), swój prawdziwy stosunek do Moniuszki? 

Sprowokowane lwowską premierą Konrada Wallenroda porównania Żeleńskie-
go z Moniuszką i Matejką były powtarzane m.in. w prasie warszawskiej, np. przez 
Władysława Maleszewskiego w „Biesiadzie Literackiej” z 6 marca 1885. Bylicki 
natomiast w obszernej charakterystyce opery na łamach „Czasu” 11 i 12 marca 
1885 roku podjął próbę uargumentowania różnego typu analogii moniuszkow-
skich34. Wiadomo, że Bylicki interesował się twórczością Moniuszki. W 1880 roku 
wydał np. swoje studium o kantatach Widma, Milda, Sonety Krymskie. Biorąc pod 

32 Ibidem. Aleksander Mniszek-Tchorznicki [Tchórznicki] (1851-1916), prawnik, absolwent Uniwersytetu we 
Lwowie (1872), w okresie premiery Konrada Wallenroda (od 1883) radca Sądu Krajowego, członek i działacz 
Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Potem na ziemiach polskich znany w środowisku muzy-
cznym jako przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów setnej rocznicy urodzin Chopina i I Zjazdu 
Muzyków Polskich, we Lwowie w październiku 1910 roku. W skład prezydium zjazdu, pod przewodnictwem 
I. J. Paderewskiego, wchodził W. Żeleński jako jeden z wiceprezesów. Zob. Obchód  setnej  rocznicy  uro-
dzin Fryderyka Chopina i pierwszy zjazd muzyków polskich we Lwowie 23 do 28 października 1910. Księga 
pamiątkowa, Lwów 1912. A. Tchorznicki został wymieniony w 1874 roku (Kronika, „Kółko Rodzinne” 1874, 
nr 6, s. 94) wśród utalentowanych uczniów K. Mikulego. Podaję za Kinga Fink, Muzyka w życiu i twórczości 
Kornela Ujejskiego, Rzeszów 2018, s. 92.

33 Uczta na cześć Żeleńskiego, op. cit.
34 Sęp [Władysław Maleszewski], Żeleński obok Matejki, „Biesiada Literacka” 1885, nr 10 ( 6 III), s. 146: „Z War-

szawy”; F. Bylicki, Konrad Wallenrod, „Czas” 1885, nr 57 (11 III), s. 1 (całość s. 1-2); nr 58 (12 III), s. 2 (całość 
s. 1-2).
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uwagę tylko okres do 1885 roku, Bylicki i krakowianie mogli się z tymi kantata-
mi zapoznać w Krakowie na ich tutejszych prezentacjach premierowych (Widma 
14 I 1867, Sonety krymskie 7 VI 1878, Milda 1879) oraz kolejnych wykonaniach 
(1867, 1874, 1878). Krakowianie, np. do 1900 roku, posiadali też podstawę do 
weryfikacji proponowanych przez krytyków porównań Żeleńskiego z Moniusz-
ką. Stanowiły ją doświadczenia wyniesione ze spektakli jego oper. Poza przecież 
wspomnianymi premierami Halki i Verbum nobile przede wszystkim zespół Ope-
ry Lwowskiej (wyjątkowo Operetki, 1882) w sezonach letnich wystawiał każdego 
roku Halkę na scenie krakowskiej w latach 1875-1879, 1882, 1884-1899, ponad-
to Straszny  dwór (1877, 1884-1886, 1889-1896), Hrabinę (1887), Flisa (1895) 
i Widma (1879, 1884, 1890)35.

W przeciwieństwie do wypowiedzi o Konradzie Wallenrodzie po premierze we 
Lwowie, po pokazaniu opery przez zespół lwowski w Krakowie, na pięciu spek-
taklach od 21 lipca do 2 sierpnia 1885 roku, w miejscowych recenzjach nie poja-
wia się porównanie twórcy tej opery z Moniuszką czy Matejką. Recenzje były 
zdawkowe i nieliczne, skupione nie na dziele, ale głównie na sposobie wyko-
nania, co - moim zdaniem - było spowodowane obszernymi, nie tak przecież 
dawnymi, szczegółowymi opisami opery Żeleńskiego w marcu i kwietniu 1885 
roku w „Czasie” i „Przeglądzie Polskim” przez Franciszka Bylickiego i Stanisława 
Tomkowicza36. Warto nadmienić, że wówczas Tomkowicz sam nie przedstawił 
porównania Żeleńskiego z Moniuszką, ale we wstępnym akapicie swojego arty-
kułu przypomniał opinię z 1880 roku kolegi z redakcji, Ignacego Skrochowskiego, 
sytuującego autora Konrada Wallenroda – jak już pisałam – w gronie wybitnych 
twórców polskich: Chopina i Moniuszki. 

Nic zatem dziwnego, że po premierze Konrada Wallenroda w Krakowie jedy-
nie literatka Anna Lewicka opublikowała w lipcu 1885 roku trzyodcinkowy 
artykuł37. Jego treść i sposób narracji świadczą jednak o tym, że był adresowa-
ny do tzw. „przeciętnych” czy „powszechnych” czytelników gazety codziennej 
„Nowa Reforma”, czytelników ogólnie obeznanych przede wszystkim z literatu-
rą, teatrem, bywalców przedstawień operowych, lecz nie jej znawców biegłych 
w śledzeniu tajemnic języka muzycznego. O Konradzie Wallenrodzie Żeleńskiego 
pani Anna opowiedziała bowiem w konwencji typowej dla przewodników ope-
rowych przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Było to dość szczegółowe 
streszczenie libretta z wplecionymi ogólnymi nielicznymi uwagami o muzyce 

35 Zob. J. Pacan, Opery  polskie  w  wykonaniu  artystów  Opery  i  Operetki  Lwowskiej  na  scenie  krakowskiej 
w latach 1875-1900, w: Musica Galiciana, t. 7: 225-lecie teatru muzycznego we Lwowie (1776-2001), red.  
L. Mazepa, Rzeszów 2003, s. 87-100.

36 F. Bylicki, zob. przypisy nr 29, 34; S. Tomkowicz, Doniosłe znaczenie w świecie muzyki polskiej: „Konrad Wal-
lenrod”. Opera Władysława Żeleńskiego, „Przegląd Polski”, R. 19, t. 10, zesz. 10 (kwiecień 1885), s. 119-136. 

37 A. Lewicka, Konrad  Wallenrod  w  poemacie  Mickiewicza  i  w  operze  Żeleńskiego, „Nowa Reforma” 1885,  
nr 165 (23 VII), s. 1; nr 166 (24 VII), s. 1. Nazwisko autorki figuruje na końcu trzeciego odcinka. Na jakiej pod-
stawie M. Jaczyński (Recepcja, op. cit., s. 72-73) ustalił, że autorką jest Anna Maria Lisiecka – nie wiadomo. 
Anna Lewicka (1852-1932) z Lewickich, była literatką, redaktorką, działaczką społeczną. Urodziła się we Lwowie 
i tam początkowo pracowała jako nauczycielka, potem pracowała w Stanisławowie, następnie w Krakowie, a od 
1887 roku ponownie we Lwowie. Wówczas całkowicie poświęciła się twórczości dla dzieci, zmarła we Lwowie. 
Zob. I. Landau, Lewicka z Lewickich Anna, hasło w: Internetowy Polski Słownik Biograficzny, on-line: www.ipsb.
nina.gov.pl (dostęp: 2019.08.09).
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i powierzchownymi odniesieniami do oper innych autorów. A że losy i idee boha-
tera mickiewiczowskiego pierwowzoru libretta opery były Polakom znane, a ich 
wymowa symboliczna, to Lewicka uczyniła porównanie dwóch Konradów – Mic-
kiewicza i Żeleńskiego – głównym problemem swojej wypowiedzi. To właśnie 
mogło zainteresować jej docelowego czytelnika. Posługując się językiem literac-
kim, nieco egzaltowanym, porównanie z Moniuszką ujęła w sposób przesadnie 
metaforyczny, ale umiejętnie nawiązując do potocznych opinii i sprawnie wyko-
rzystując je, aby przekonać czytelnika do swoich racji. Zgodnie z ówczesnymi 
potocznymi opiniami, twórca Strasznego dworu komponuje piękne melodie 
łatwo wpadające w ucho, a jego pieśni śpiewają niemal wszyscy, natomiast 
dostrzeżenie i zaakceptowanie piękna muzyki Żeleńskiego nie jest oczywiste, 
można powiedzieć, że nie natychmiast wpada w ucho, ale wymaga ponownego 
wysłuchania danego utworu. 

Jeden i drugi kompozytor ma odrębną piękność. Jak można się zachwycać i piosenką 
uczuciową i wspaniałym hymnem – tak możemy się zachwycać i Halką i Konradem. 
Halka – konkluduje Lewicka, posługując się stereotypową opozycją – przemawia 
do uczucia, Wallenrod działa na uczucia i umysł; dlatego trzeba pewnego rodzaju 
wykształcenia, aby go odczuć i pojąć38.

Wyrazisty akcent moniuszkowski pojawił się przy okazji 40-lecia pracy kompozy-
torskiej Żeleńskiego i jego jubileuszowego koncertu kompozytorskiego w Krako-
wie 6 grudnia 1897 roku i następującej po nim uczty39. Wystąpiła orkiestra symfo-
niczna 56. pp. piechoty i chór TM. Uwerturą do opery Janek dyrygował Zygmunt 
Noskowski, Psalmem 46. do słów J. Kochanowskiego – Wiktor Barabasz, Tańcami 
litewskimi z Konrada Wallenroda – Henryk Jarecki, dyrygent lwowskiej premiery 
opery. Grano też Poloneza op. 37 nr 1. Z. Noskowski dwukrotnie przemawiał – na 
koncercie wobec wypełnionej publicznością Sali Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” i w innej sali tego samego budynku w trakcie uczty dla zaproszonych 
gości. Obydwa przemówienia, w postaci skróconej i częściowo bez wątpienia 
streszczone, opublikował „Czas” 8 i 11 grudnia 1897. Można zatem powiedzieć, 
że „cały Kraków” oraz specjalni goście ze stolic Królestwa Galicji i Lodomerii oraz 
Królestwa Polskiego usłyszeli żywe” i zapośredniczone słowa Z. Noskowskiego  
– ważne i symboliczne.

W mowie Zygmunta Noskowskiego na koncercie – „mistrzowskiej pod względem 
myśli, formy i dykcji”, która spośród wygłoszonych laudacji „oczywiście najsilniej-
sze wywarła wrażenie” – pojawiło się wzniosłe porównanie pieśni Żeleńskiego. 
One, podobnie jak było w przypadku pieśni Schuberta mogących istnieć obok 
pieśni Schumanna, plasują się obecnie (1897) po i obok pieśni Moniuszki, „tego 
polskiego Schuberta”40. W przemówieniu znalazł się następujący fragment: 

38 Ibidem, nr 166, s. 2.
39 Jubileusz Żeleńskiego, „Czas” 1897, nr 277 (3 XII), s. 2; Program uroczystego wieczoru, „Czas” 1897, nr 279  

(5 XII), s. 2; Jubileusz Żeleńskiego, „Nowa Reforma” 1897, nr 278 (5 XII), s. 2; nr 280 (8 XII), s. 1-2; Uroczystość 
jubileuszowa na cześć Władysława Żeleńskiego, „Czas” 1897, nr 281 (8 XII), s. 2-3; nr 283 (11 XII), s. 2-3.

40 Uroczystość jubileuszowa…, op. cit., nr 281, s. 3. M. Jaczyński (Recepcja, op. cit, s. 152-153) pisze tylko o jed-
nym przemówieniu Noskowskiego w trakcie uczty, ale de facto cytuje małe wyimki mowy na koncercie (w in-
nym brzmieniu niż cytowane przeze mnie). Czyni to wg sprawozdania Mariana Gawalewicza w „Tygodniku 
Ilustrowanym”, natomiast nie informuje o druku streszczeń obydwu mów na łamach „Czasu”.
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Chwila, w której rozpoczął działalność Władysław Żeleński, była dla muzyki polskiej 
ważna i przełomową. […] Zarówno Chopin i Moniuszko, ożywieni miłością kraju 
rodzinnego, a pełni nadzwyczajnej intuicji, założyli podwaliny wielkiego i wspania-
łego przybytku sztuki narodowej. Melodie obu mistrzów stały się własnością ogó-
łu… […] Gdy po tych mistrzach zjawił się Żeleński, przekonano się, że przyniósł on 
ze sobą myśli swoje. […] Powiem tylko, iż stał się on jednostka odrębną, co stanowi 
największą jego zasługę. W Krainie sztuki jest miejsce dla wszystkich pracowników 
i niesłusznym jest czynić porównania jednych z drugimi. Dlatego więc, jeżeli Chopin 
jest Chopinem, Moniuszko Moniuszkom, to i Władysław Żeleński jest w sztuce Żeleń-
skim, postaciom wyosobnioną i wybitną. (Oklaski)41.

Z kolei na uczcie Stanisław Tarnowski w swoim przemówieniu opowiedział 
o przyjaźni Żeleńskiego z Matejką, a Noskowski, wznosząc toast jeszcze silniej niż 
uprzednio podkreślił polski i patriotyczny charakter dzieł kompozytora, wspólny 
dla wielu polskich twórców: 

Śmiało bowiem powiedzieć mogę, iż nigdzie nie ma w sztuce tyle podkładu patrio-
tycznego, co u nas, i dlatego jeśli ideolodzy niemieccy wynaleźli piękną, ale niezrozu-
miała trochę dewizę: sztuka dla sztuk, to artyści polscy mają daleko piękniejszą, gdy 
mówią: sztuka dla ojczyzny. (Oklaski). Ta miłość kraju objawia się zarówno w muzy-
ce, jak innych sztukach i w poezji [Lenartowicz, Mickiewicz]. […] Taką samą miłością 
przejęty był i nasz Moniuszko, który częstokroć mi mówił: „Pamiętaj, że muzyka pol-
ska nie może stać na jednym człowieku, lecz na całym szeregu, kochaj ją więc przede 
wszystkim jako muzykę naszą, jako cząstkę tego, co kraj rodzinny nam daje”. Dlatego 
niech mi wolno będzie wznieść toast na cześć sztuki narodowej w ręce najznakomit-
szego jej przedstawiciela i jubilata Władysława Żeleńskiego42.

Sam Żeleński, podobnie jak w Warszawie, z rzadka wypowiadał się w Krakowie na 
temat Moniuszki, natomiast zarówno były jak i aktualny wówczas prezes WTM 
wygłosili w dawnej stolicy Polski, 23 października i 11 grudnia 1899 roku, odczy-
ty o Chopinie - dobrze dzisiaj znane, opublikowane i wielokrotnie analizowane. 
Żeleński jednak uczynił wyjątek, bo w trakcie zorganizowanego przez krakow-
skie TM i Wiktora Barabasza koncertu w wigilię 20. rocznicy śmierci Moniuszki, 
3 czerwca 1892 roku, kiedy ponownie wykonano w Krakowie Widma43, wygłosił 
wstępny odczyt, w którym

zwięźle i treściwie podniósł znaczenie Litwy dla historii i artystycznego życia w Pol-
sce, wykazał, co jest wspólnego i pokrewnego w kierunkach duchowych twórcy Dzia-
dów i ich muzycznego ilustratora, wreszcie uwydatnił stanowisko Moniuszki w dzie-
jach muzyki polskiej44.

W jakim stopniu sugestywne interpretacje moniuszkowskiego wątku w krakowskiej 
refleksji o Żeleńskim, które opisałam w zarysie w oparciu o kilka istotnych przykła-
dów, mogły wprost oddziaływać na koncepcje układu programów koncertowych 

41 Ibidem.
42 Uroczystość jubileuszowa…, op. cit., nr 283, s. 2 (Tarnowski s. 3).
43 Wykonawcami Widm byli: chóry TM, orkiestra 13. pułku piechoty, soliści: pani G., panowie – Wiktor Ciecha-

nowski i Nowak, aktorzy – Tekla Trapszo, Edmund Rygier. Zob. Uroczystość Moniuszkowska, „Czas” 1892,  
nr 124 (31 V), s. 2; Kronika, „Czas” 1892, nr 127 (3 VI), s. 3; Koncert ku uczczeniu Moniuszki, „Czas” 1892,  
nr 129 (5 VI), s. 3.

44 Koncert ku uczczeniu Moniuszki, op. cit.
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w Krakowie w interesującym nas okresie? Czy na dobór repertuaru koncertów 
z utworami Żeleńskiego i Moniuszki figurującymi obok siebie miały może wypływ 
całkiem inne czynniki? Starając się odpowiedzieć na te pytania, z konieczności 
w skrócie, trzeba pamiętać, że po pierwsze: po 1885 roku na łamach krakowskiej 
prasy, w bieżących reakcjach na wysłuchane utwory Żeleńskiego, w odniesieniu 
do jego twórczości przewagę zyskuje kwestia swojskości, rodzimości czy narodo-
wości, a nie porównanie wprost z Moniuszką. Po drugie, częściowo wskazany już 
powyżej, zakres dzieł Moniuszki, które mógł poznać krakowski meloman w swoim 
mieście, ulegał od 1892 do 1902 roku powiększeniu (m.in. w domenie pieśni solo-
wych, chóralnych utworów religijnych) i utrwaleniu (głównie wykonania Uwertury 
„Bajka”, kantat lub ich części, chórów z muzyki teatralnej do Witoloraudy J. I. Kra-
szewskiego, fragmentów z Halki, Strasznego dworu, Hrabiny, Verbum nobile)45. Po 
trzecie, w Krakowie odbywały się koncerty kompozytorskie Żeleńskiego, poza już 
wymienionymi (1879, 1897) np. w 1890, 1900, 1901, 1902 roku46. Miały miejsce: 
prapremiera Goplany w Krakowie (23 VII 1896), a we Lwowie Janka (4 XI 1900), 
potem jego krakowska premiera (12 VII 1901). A zatem organizatorzy koncertów 
czy innych wydarzeń muzycznych dysponowali w zakresie dzieł Moniuszki i Żeleń-
skiego jakby gotowym „towarem”, możliwym do użycia w konkretnych celach.

Po analizie ok. 100 programów koncertów i innych wydarzeń, w których umiesz-
czono utwory Żeleńskiego i Moniuszki, wyodrębniłam cztery typy koncertów 
– różnych pod względem koncepcji programów sprzężonych z ich celem/funkcją 
(i oczywiście z repertuarem zaangażowanych wykonawców), czyli zamysłów, które 
spowodowały tę kompozytorską koegzystencję. Były to: 

1. monograficzne koncerty muzyki polskiej (przekrojowe); 
2. koncerty, w których z różnych powodów musiała dominować (lub była naj-
bardziej stosowna czy powszechnie oczekiwana) muzyka polska; 
3. koncerty organizowane przez stowarzyszenia śpiewaków, złożone z amato-
rów i muzyków zawodowych (krakowska „Lutnia”, Chór Akademicki UJ), bo 
ich typowe wieczory i koncerty składały się z kilkunastu punktów programu 
– często również z deklamacją poezji – utworów wielu autorów, dzieł chóral-
nych, pieśni solowych z fortepianem, kompozycji fortepianowych i niekiedy 
przeznaczonych na orkiestrę;
4. koncerty lub wydarzenia, w których organizacji miał udział Żeleński.

45 M.in. w programach koncertów: 21 V 1894, 25 XI 1894, 8 VI 1895, 15 III 1897, 26 I 1900, 19 II 1900,  
31 X 1902. Zob. F. Bylicki, Koncert towarzystwa muzycznego, „Czas” 1894, nr 114 (23 V), s. 3; W wieczorku 
Tow. muzycznego, „Głos Narodu” 1894, nr 241 (23 X), s. 5; St. [Stanisław Tomkowicz], Z  sali  koncertowej, 
„Głos Narodu” 1894, nr 244 (26 X), s. 5; Koncert  chórów  Tow. Muzycznego, „Czas” 1895, nr 132 (11 VI),  
s. 2; Kronika, „Czas” 1897, nr 51 (4 III), s.2; F. Szopski, Koncert, „Czas” 1897, nr 62 (17 III), s. 2; tenże, Kon-
cert Towarzystwa muzycznego, „Czas” 1900, nr 22 (28 I), s. 3; Program wieczoru Sienkiewicza, „Czas” 1900,  
nr 41 (17 II), s. 3; K. Krzyształowicz, Koncert Towarzystwa muzycznego, „Głos Narodu” 1902, nr 258 (31 X).

46 Koncert p. Władysława Żeleńskiego [26 III 1890], „Czas” 1890, nr 58 (11 III), s. 2; Koncert Wł. Żeleńskiego, 
„Nowa Reforma” 1890, nr 69 (23 III), s. 3; „Czas” 1890, nr 70 (25 III), s. 3; K. Bylicki, Koncert Władysława 
Żeleńskiego  na  dochód  Stowarzyszenia  nauczycielek, „Czas” 1890, nr 72 (28 III), s. 3; J. Gall, Koncert 
Władysława  Żeleńskiego, „Nowa Reforma” 1890, nr 72 (28 III), s. 3-4; W. Pr. [Władysław Prokesch], Kon-
cert kompozytorski Wł. Żeleńskiego [16 II 1900], „Nowa Reforma” 1900, nr 39 (18 II), s.3; 1901, nr 52 (3 III),  
s. 2-3; F. Szopski, Koncert kompozytorski Wład. Żeleńskiego [1 III 1901], „Czas” 1901, nr 51 (2 III), s. 1; tenże, 
Wieczór kompozytorski Wł .Żeleńskiego [10 XI 1902], „Czas” 1902, nr 261 (13 XI), s. 1-2.
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Pomijając casus koncertów stowarzyszeń chóralnych, dam tylko kilka przykła-
dów pozostałych typów programów. Na początku niniejszego artykułu pisałam 
o koncertach historycznych „muzyki ojczystej”, zorganizowanych w 1877 roku 
przez krakowskie TM i S. Niedzielskiego (pierwszy - 21 marca) z utworami Żeleń-
skiego i Moniuszki. Byli oni reprezentowani - obok np. Chopina, Niedzielskie-
go, Jareckiego – na innych polskich wieczorach TM, m. in. 2 maja 1881 i 3 maja 
1882 roku. Wówczas wykonano Żeleńskiego m.in. jeden z kwartetów smyczko-
wych i Chór żeglarzy op. 34 nr 1, Trio fortepianowe E-dur op. 22, Pieśń do Willi  
op. 34 nr 2, Romans op. 29 na skrzypce i fortepian; Moniuszki m.in. Balladę 
„Trzech Budrysów”, Pieśń pochodu Litwinów47. Przykłady koncertów majowych, 
uświetniających rocznicę uchwalenia Konstytucji 3maja, są zarazem zobrazo-
waniem drugiego z wyodrębnionych powyżej typów. Do niego można też zali-
czyć słowno-muzyczne wieczory mickiewiczowskie. Organizowano je zazwyczaj 
w listopadzie, w okolicach daty śmierci wieszcza – 26 listopada, np. 27 w 1882 
roku (uwertura do Halki, fragmenty z kantat Widma i Sonety krymskie, Żeleńskie-
go Pieśń do Willi op. 34 nr 2); 4 grudnia 1893 roku (Polonez „Pan Chorąży” z Hra-
biny, arie z Halki, Strasznego dworu, Żeleńskiego Polonez op. 37 nr 1)48. Podobnie 
było na wieczorach upamiętniających Zygmunta Krasińskiego, np. 23 marca 1900 
roku, kiedy to po odczycie Stanisława Tarnowskiego młodzież akademicka wysłu-
chała m.in. uwertury z moniuszkowskiej opery Paria, natomiast Żeleński grał na 
fortepianie swoją fantazję Roma, będącą parafrazą dwóch tematów z utwo-
rów Chopina, która towarzyszyła recytacji wiersza Krasińskiego po tym samym 
tytułem49. Utwory obu interesujących nas kompozytorów wraz z dziełami m.in.  
Z. Noskowskiego i I. J. Paderewskiego uświetniały też 25-lecie krakowskiego TM, 
świętowane koncertem 23 listopada 1891 roku50. 

Na koniec dwie wybrane inicjatywy samego Żeleńskiego w specjalny sposób 
powiązane z interesami rodziny. To programy muzyczne: loterii fantowej (7 XII 
1890), z której dochód miał zasilić fundusze krakowskiego Stowarzyszenia Nauczy-
cielek51, a którego przewodniczącą była Wanda Żeleńska i tzw. Wieczoru Gabry-
elli (22 III 1897)52, czyli Narcyzy Żmichowskiej – pisarki i poetki zaprzyjaźnionej 
z Wandą. Dochód z tego wieczoru przeznaczono na dwa cele: wsparcie Stowarzy-
szenia Nauczycielek zamierzającego zbudować własny dom oraz dotację na rzecz 
druku kolejnych tomów Ludu Oskara Kolberga. Repertuar muzyczny koncertów 
obejmował utwory m.in. Noskowskiego, Liszta, Offenbacha, Zarzyckiego, sceny 

47 Zob. archiwalne programy koncertów ze zbiorów Oddziału Muzycznego Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 4305 
II, nr 48, 61.

48 Wieczór Mickiewiczowski, „Czas” 1882, nr 271 (26 XI), s. 2; Wieczór  na  cześć Mickiewicza, „Czas” 1882,  
nr 273 (29 XI), s. 2; Wł. Żeleński, Wieczór na cześć Mickiewicza, „Czas” 1882, nr 274 (30 XI), s. 2; Wieczór  
ku czci Mickiewicza, „Głos Narodu” 1893, nr 7 (5 XII), s. 4; K. G. [Konstanty Górski], Uroczysty wieczór Mickie-
wiczowski, „Czas” 1893, nr 279 (6 XII), s. 3. 

49 Wieczór ku czci Krasińskiego, „Nowa Reforma’ 1900, nr 69 (25 III), s. 3.
50 Moniuszko, Polonez z Halki, Żeleński, Polonez op. 37 nr 1, pieśni: Słowiczku mój, Szło dziecię z fujarką, Z łąk 

i pól. Zob. archiwalne programy koncertów ze zbiorów Oddziału Muzycznego Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 
4305 II, nr 176.

51 Loteria fantowa na korzyść Stowarzyszenia nauczycielek, „Czas” 1890, nr 281 (6 XII), s. 3; Loteria fantowa 
na dochód Stowarzyszenia nauczycielek, „Czas” 1890, nr 282 (7 XII), s. 3; nr 283 (10 XII), s. 3; Sprawozdanie 
z loterii fantowej [podpisane przez W. Żeleńską], „Czas” 1890, nr 288 (16 XII), s. 3. 

52 Wieczór Gabryelli, „Czas” 1897, nr 62 (17 III), s. 2; S. T. [S. Tomkowicz], Wieczór Gabryelli, „Czas” 1897, nr 68 
(24 III), s. 3.
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z Halki Moniuszki i Żeleńskiego Antrakt z Wita Stwosza, Uwerturę „W Tatrach”, 
Gawot oraz cztery z 7 Pieśni Gabryelli op. 25 ze słowami N. Żmichowskiej.

Moim zdaniem, interpretacja wątku moniuszkowskiego obecna w krytycznej, 
prasowej recepcji twórczości Żeleńskiego w Krakowie w dużym stopniu wspoma-
gała inne przesłanki doboru repertuaru i układu programów koncertowych, ale 
nie była argumentem nadrzędnym. Nie bez znaczenia dla decyzji podejmowa-
nych przez organizatorów koncertów i innych wydarzeń w Krakowie, a z pewno-
ścią i dla muzyków-wykonawców, zwłaszcza wokalistów, było również potoczne 
przekonanie na temat swojskości muzyki, ale w odniesieniu do Moniuszki przede 
wszystkim jego dzieł, natomiast w odniesieniu do Żeleńskiego – swojski bo nasz, 
z Krakowa, znany, ceniony, wpływowy, spotykany na ulicy i w teatrze. 

Streszczenie
W programach koncertów i innych wydarzeń z udziałem muzyki w Krakowie po 1872 roku, czyli  
po śmierci Moniuszki, często obok siebie figurowały jego utwory obok utworów Władysława 
Żeleńskiego. W artykule wyjaśniono jakie były tego przyczyny związane z muzyczno-estetyczną 
interpretacją dzieł obu twórców i wynikającym z tego porównaniem Żeleńskiego do Moniuszki 
zwłaszcza w tekstach publikowanych na łamach prasy krakowskiej do 1902 roku. Ponadto po- 
stawiono hipotezy dotyczące innych, organizacyjnych i osobowych,  uwarunkowań tego zja-
wiska. Podano przykłady programów koncertów i  innych wydarzeń w Krakowie: od śmierci 
Moniuszki do jej 30. rocznicy.
Słowa kluczowe: Kraków, Lwów, W. Żeleński, S. Moniuszko, Z. Noskowski, S. Niedzielski, W. 
Barabasz, J. N. Hock, E. Patzke, kultura muzyczna XIX wieku, repertuar koncertów, opera, pra-
sa krakowska, Towarzystwo Muzyczne, Koło Artystyczno-Literackie

Moniuszko’s thread in the interpretation of Wladyslaw Zelenski’s music: in the Cracow 
press and in the concert repertoire (1872-1902)
Abstract
In the programs of concerts and other events with the participation of music in Cracow after 
1872 - after the death of Moniuszko, his works were often next to the works of Władysław 
Żeleński. The article explains what were the reasons associated with the musical and aesthetic 
interpretation of the works of both artists and the resulting comparison of Żeleński to Mo- 
niuszko, especially in the texts published in the Cracow press until 1902. In addition, hypo
-theses were put forward regarding other organizational and personal conditions of this phe-
nomenon. Examples of concert programs and other events in Krakow are given: from the 
death of Moniuszko to 30th death anniversary.
Key words: Cracow, Lviv, W. Żeleński, S. Moniuszko, Z. Noskowski, S. Niedzielski, W. Barabasz,  
J. N. Hock, E. Patzke, music culture of the 19th century, concert repertoire, opera, Cracow 
press, Music Society, Society of Art and Literature
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Ze względu na funkcjonowanie salonów muzycznych na pograniczu sfery pry-
watnej i publicznej, badania salonowego życia artystycznego nie należą do najła-
twiejszych. Zupełnie inaczej niż w przypadku oficjalnie funkcjonujących instytucji 
kulturalnych, zobowiązanych do archiwizowania materiałów i dokumentów zwią-
zanych z prowadzoną przez nie działalnością artystyczną, muzykolodzy często nie 
dysponują dostatecznie wiarygodnymi źródłami dającymi sposobność odtworze-
nia możliwie pełnego obrazu salonowych spotkań muzycznych1. W obliczu braku 
programów koncertowych czy dokumentacji administracyjno-finansowej głów-
nymi źródłami wiedzy do badań nad zjawiskiem salonu artystycznego pozosta-
ją najczęściej relacje uczestników salonowych spotkań, prasowe wzmianki oraz 
zachowany repertuar muzyczny wykonywany niegdyś w przestrzeni salonowej. 

Zjawisko salonu muzycznego nigdy nie ograniczało się jedynie do wymiaru este-
tycznego i zawsze było fenomenem kulturowym i socjologicznym2. Salony gro-
madziły bowiem ludzi o rozmaitych talentach i szczególnej potrzebie wymiany 
myśli, reprezentujących rozmaite profesje i kręgi społeczne. Szczególnie dużą 
rolę owa półprywatna i półformalna instytucja, jaką był salon artystyczny, ode-
grała na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego, będąc właści-
wie jedyną niepodporządkowaną państwom zaborczym przestrzenią, w której 
toczyło się bogate życie artystyczne i intelektualne epoki. Nie sposób oczywiście 
wymienić w tym miejscu wszystkich ważnych polskich salonów muzycznych3, 
niemniej ich wpływu na indywidualne drogi twórcze wielu polskich muzyków  
– zarówno kompozytorów, jak i wykonawców – nie można pominąć lub przece-
nić. To właśnie salon – nie zaś wielkie sale koncertowe – był dla większości pol-
skich artystów żyjących w XIX wieku naturalną przestrzenią artystycznej ekspresji 
oraz miejscem nawiązywania zawodowych kontaktów.

Początki artystycznej biografii Ignacego Jana Paderewskiego były ściśle związane 
z aktywnością salonową, nie różniąc się od typowej drogi twórczej współcze-
snych mu artystów. Muzyczna kariera autora Manru rozpoczęła się, a później 
w dużej części rozgrywała, w przestrzeni salonowej4. To właśnie w niej odnosił 
Paderewski pierwsze pianistyczne oraz kompozytorskie sukcesy, konsekwentnie 
budując swoją zawodową pozycję. 

1 Jedynie wielkie dwory magnackie utrzymujące dla splendoru często w pełni profesjonalne zespoły muzyczne 
taką dokumentację niekiedy gromadziły. 

2 Zob. A. Kraushar, Salony i zebrania  literackie warszawskie na schyłku w. XVIII  i w ubiegłem stuleciu, War-
szawa 1916; Z. Jagoda, O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846, Kraków, 1971; 
H. Michałowska, Salony  artystyczno-literackie  w Warszawie  1832-1860, Warszawa 1974; A. Gabryś, Sa-
lony  krakowskie, Kraków 2006; Nie  tylko  salon. Wspólnotowe  formy  życia  literackiego, red. E. Łukaszyk,  
K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2016; Władysław  Żeleński  i  krakowski  salon muzyczny.  Tożsamość  kul-
turowa w czasach braku państwowości, red. G. Mania, P. Różański, Kraków – Skarbona 2017.

3 Wykaz muzycznych salonów Warszawy, Wilna, Lwowa, Krakowa oraz Kijowa wraz z krótką ich charakterystyką 
sporządziła Magdalena Dziadek, sygnalizując jednocześnie konieczność uzupełnienia istniejących studiów 
o działalność salonów prowadzonych przez obcokrajowców na ziemiach polskich, a także salonów prowa 
dzonych przez Polaków przebywających na emigracji. Zob. eadem, Polskie salony muzyczne od początku XIX 
wieku do 1939 roku, w: Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny..., op. cit., s. 55-79. 

4 Więcej o działalności pianistycznej Paderewskiego: M. Perkowska, Początki  i  rozkwit kariery pianistycznej 
Paderewskiego, „Muzyka” 1977, nr 3, s. 39-59; eadem, Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego, 
Kraków 1990. 
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Gdy Paderewski był już gwiazdą5 światowego formatu – obok wielkich wystę-
pów dla tysięcy słuchaczy – koncertowanie przed koronowanymi głowami i naj-
bardziej wpływowymi osobami ówczesnego świata stało się jego codziennością. 
Kontakty artysty z tymi kręgami – przekładające się na jego przyszłe sukcesy 
dyplomatyczne w służbie ojczyźnie – zostały już jednak w literaturze przedmiotu 
świetnie udokumentowane. Stosunkowo niewiele wiadomo za to o pierwszych 
krokach Paderewskiego na polskich salonach oraz o uczestnictwie Paderewskie-
go w życiu salonowym Berlina, Wiednia i Strasburga, dokąd młodego artystę 
zaprowadziła chęć zdobycia wiedzy z zakresu kompozycji (Berlin) i sztuki piani-
stycznej (Wiedeń) oraz konieczność podjęcia pracy zarobkowej (Strasburg). Nie-
zwykle bogatym źródłem informacji na ten temat jest prywatna korespondencja 
Ignacego Jana Paderewskiego kierowana do ojca, Jana Paderewskiego oraz Hele-
ny Górskiej – początkowo przyjaciółki i żony dobrego przyjaciela, Władysława 
Górskiego, a następnie drugiej żony artysty6. 

Na warszawskie salony muzyczne Paderewski został wprowadzony jeszcze przed 
oficjalnym rozpoczęciem nauki w Warszawskim Instytucie Muzycznym. Już  
12 stycznia 1873 roku wystąpił przed kilkoma jej profesorami i ważnymi posta-
ciami ówczesnego warszawskiego środowiska muzycznego – Emanuelem Kanią 
(1827-1887), Karolem Studzińskim (1828-1883) oraz Juliuszem Janothą (1819-
1883)7. W organizacji koncertu, który miał miejsce w domu Emanuela Kani, 
dopomógł starszy od Paderewskiego o blisko piętnaście lat Edward Kerntopf 
(1846-1901), z którym kompozytora łączyła wieloletnia przyjaźń. Ojciec Edwar-
da, Jan, był właścicielem cenionej warszawskiej fabryki fortepianów. U rodziny 
Kerntopfów kompozytor mieszkał w trakcie warszawskich studiów muzycznych8. 

Już jako uczeń Warszawskiego Instytutu Muzycznego Paderewski żywo uczestni-
czył – z początku jako słuchacz, później też jako wykonawca – w ówczesnym życiu 
muzycznym. W liście do ojca i macochy z początku 1873 roku młody artysta pisał: 

Bywam często w Towarzystwie Muzycznym na koncertach, bo pan Kerntopf chodzi 
tam i bierze mię zawsze ze sobą, ponieważ będąc członkiem Towarzystwa, może 
wejść bezpłatnie9. 

5 Choć określenie „gwiazda” kojarzone jest ze współczesnym światem popkultury, posiada liczący ponad 
wiek rodowód, wywodząc się z tzw. systemu gwiazd (star system) – przedwojennego modelu hollywoodz-
kiej kinematografii, opartego na wielkich osobowościach artystycznych, tzw. „gwiazdach”. Stosowanie 
określenia „gwiazda” w odniesieniu do Paderewskiego nie jest w żadnej mierze semantycznym nadużyciem, 
gdyż towarzyszący artyście rozgłos (szczególnie u szczytu jego sławy w Stanach Zjednoczonych) równał się 
z popularnością współczesnych największych indywidualności popkultury. Zob. S. Dybowski, Paddymania, 
w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki 
Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji K.R. Czekaj Haag, Bazylea 
– Kraków – Warszawa 2010, s. 37-49

6 Ignacy  Jan  Paderewski.  Listy  do  Ojca  i  Heleny  Górskiej  (1872-1924), oprac. M. Perkowska-Waszek, red.  
M. Sułek, J. Szombara, Warszawa 2018. Dla przejrzystości zapisu wszystkie cytaty z korespondencji Pa-
derewskiego podaję za tym właśnie wydaniem, w przypisach odnotowując adresata, miejsce i datę napisa 
nia listu oraz usytuowanie listu w obrębie zbioru.

7 List do rodziców, Warszawa, 13/1 stycznia 1873, s. 27. 
8 Więcej o rodzinie Kerntopfów: W. Głębocki, Fabryka fortepianów i pianin firmy „J. Kerntopf i Syn”, „Alma-

nach Muzealny” 1997, t. 1, s. 55-64.
9 List do rodziców, Warszawa, 15/27 stycznia 1873, s. 28. 
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Bardzo głośnym echem odbiła się przedsięwzięta na przełomie 1876 i 1877 roku 
przez Paderewskiego oraz jego przyjaciół ze szkolnej ławy, Ignacego Cielewicza 
(ur. ok. 1856) oraz biorącego udział tylko w początkowym jej etapie Mariana 
Michała Biernackiego (1855-1936), podróż koncertowa, mająca w założeniu 
bardzo młodych i z pewnością naiwnych jeszcze artystów zapewnić im uznanie 
i przynieść finansowe zyski. Wyprawa ta była bezpośrednią przyczyną konflik-
tu kompozytora z ojcem, który usiłował wyperswadować synowi udział w tak 
ryzykownej eskapadzie. Zakończyła się ona – zresztą zgodnie z przewidywania-
mi Jana Paderewskiego – kompletnym finansowym fiaskiem. Wyczerpani truda-
mi podroży Paderewski i Cielewicz wrócili do domu z długami, które zaciągnęli  
na poczet wynajmowania koncertowych sal, opłacania pośredników, czy też  
po prostu finansowania kosztów podróży, noclegów i wyżywienia. Z Dyneburga 
kompozytor pisał do ojca:

[...] ja z Cielewiczem pojechaliśmy do Witebska, nie daliśmy tam koncertu; czekając 
zaś na pewną znaczącą w Witebsku osobę, pana Samowicza, który nam miał koncert 
urządzić, straciliśmy półtora tygodnia czasu i dosyć pieniędzy, licząc w to i przejazd, 
na dobitek obaśmy się pozaziębiali i przeleżeliśmy w Witebsku jeszcze tydzień. Pie-
niądze się wyczerpały, tak że z długiem wyjechać byliśmy zmuszeni. 

Jak się dobrze zaczęło, tak poszło jak z płatka. Gdzieśmy nie przyjechali, tam albo 
straciliśmy, albo zarobiliśmy na niuch tabaki. Przyjmują i przyjmowali nas wszędzie 
doskonale, ale cóż z tego, kiedy wszędzie długi. Sprawdziły się słowa kochanego 
Ojca, że nie będziemy mieli na powrót, ale teraz fortuna nam się trochę uśmiecha, 
jedziemy w miejsca pewne i z celem tylko, żeby się ze wszystkich i warszawskich 
długów oczyścić10.

Z kolei w innym z listów, pisanych z koncertowej podróży, Paderewski tak kajał 
się przed ojcem: 

Jedyną korzyścią, jaką tu osiągnąłem, jest doświadczenie, szacunek dla pieniędzy, 
bieda, rozwój mego talentu kompozytorskiego (o którym dawniej wątpiłem) i chęć 
dalszego posłuszeństwa dla Kochanego Ojca11.

Swoją dezaprobatę wobec nieposłuszeństwa i uporu syna Jan Paderewski wyra-
ził w ostrych słowach – zaniepokojony synowskimi doniesieniami o upływie ter-
minu ważności paszportu i realnym zagrożeniu aresztem – w jednym z listów 
wysłanych z Sudyłkowa:

Mój Ignacy!

Kto nie chce słuchać, musi pokutować. Nikt Ciebie nie zmuszał, abyś cierpiał, 
sam tego chciałeś, więc masz, czegoś się dobijał gwałtownie, nie słuchając Ojca, 
któren chciał twego szczęścia, abyś ukończył Konserwatorium i dopiero zaczął 
grywać koncerta. Byłem więcej jak pewny, że tym się skończy, mogło być jeszcze 
gorzej, bo mogli Ciebie wziąć do kozy i po etapie na miejsce dostawić. Ty zawsze 
swoim rozumem chciałeś się rządzić. Narażałeś Ojca na cierpienia i zgryzoty, dziś 

10 List do ojca, Dyneburg, 6 listopada 1876, s. 40.
11 List do ojca, Ciechomicze, 18 grudnia 1876, s. 42. 
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mi tego nie jesteś w możności wynadgrodzić. Nic ci dziś więcej nie powiem, bo 
wiem, że i tą razą słuchać nie będziesz. Rób, co chcesz, staraj się tylko, abyś był 
uczciwym człowiekiem wobec Boga, Rządu i Twego Ojca, aby ci nikt nie zrobił 
zarzutu12.

Przynajmniej część występów Paderewskiego i Cielewicza miała typowy salono-
wy charakter, gdyż młodych, stojących na początku drogi twórczej, o zupełnie 
nieznanych publiczności nazwiskach, muzyków nie stać było na wynajęcie wiel-
kich sal koncertowych. Wiadomo, że w trakcie swego tournée Paderewski gościł 
m.in. u Platerów na Litwie oraz Zyberków w Kurlandii i być może dał też koncert 
w majątku Stadnickich w Sieniawie13.

Już jako szanowany pedagog Warszawskiego Instytutu Muzycznego Paderew-
ski intensywnie koncertował, pragnąc ugruntować swoją pozycję w środowi-
sku oraz zdobyć kolejne artystyczne doświadczenia. Udzielał się także jako 
organizator salonowych koncertów. Wraz z bliskim przyjacielem i kompozy-
torem, Antonim Rutkowskim (1859-1886), urządził charytatywny koncert na 
rzecz wdowy i trojga dzieci po Leopoldzie Czarnomskim (zm. 1878) – profeso-
rze Warszawskiego Instytutu Muzycznego. Czarnomski był nieuleczalnie cho-
ry i popełnił samobójstwo, skacząc do Wisły. Wspomniany koncert, którego 
współorganizatorem był Paderewski, odbył się w Sali Resursy Obywatelskiej  
28 stycznia 1879 roku14. 

Po narodzinach syna Alfreda oraz śmierci pierwszej żony, Antoniny Korsakówny, 
w październiku 1880 roku, Paderewski zakończył pracę w charakterze pedago-
ga w Warszawie i zdecydował się rozpocząć systematyczną naukę kompozycji 
za granicą. Za cel podróży obrał Berlin, gdzie podjął studia u niemieckiego kom-
pozytora Friedricha Kiela (1821-1885), a następnie kontynuował je u Heinricha 
Urbana (1837-1901). Paderewski przybył do Berlina wraz z listami polecający-
mi sporządzonymi przez obecnie zapomnianego kompozytora, pianistę i orga-
nistę Ludwika Grossmana (1835-1915), znakomicie znającego berlińskie śro-
dowisko muzyczne15. Paderewski otrzymał od niego pisma adresowane m.in. 
do Émile’a Saureta (1852-1920) – francuskiego skrzypka oraz kompozytora, 
a także Moritza Moszkowskiego (1854-1925) – kompozytora i pianisty. Domy 
Saureta, Moszkowskiego i Marii – żony Rudolfa Strobla (1831-1915) – peda-
goga Warszawskiego Instytutu Muzycznego, były pierwszymi, które odwiedził 
w Berlinie Paderewski. Jedną z najważniejszych postaci poznanych przez niego 
na początku pobytu w Berlinie był też Friedrich Bechstein (1826-1900) – wła-
ściciel słynnej fabryki fortepianów, który obiecał dostarczyć Paderewskiemu 
stosowny instrument. 

Młody i ambitny artysta bardzo szybko nawiązał liczne znajomości w środowi-
sku muzycznym, które miały mu ułatwić i uprzyjemnić życie w Berlinie. Bywanie 

12 List Jana Paderewskiego, Sudyłków, 2 lipca 1877, s. 46. 
13 List do ojca, Dyneburg, 6 listopada 1876, op. cit., s. 40.
14 List do ojca, [Warszawa, 30 stycznia 1879], s. 61 oraz List do ojca, Warszawa, 14/26 lutego 1879, s. 64. 
15 Grossman prowadził też w Warszawie własny salon muzyczny, wyróżniający się występami uznanych zagra-

nicznych artystów. Zob. M. Dziadek, Polskie salony muzyczne od początku XIX wieku do 1939 roku, op. cit.,  
s. 61. 
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w salonach tamtejszej bohemy artystycznej stało się częścią berlińskiego stylu 
życia Paderewskiego. W jednym z listów do ojca artysta pisał:

Znajomości już mam dużo – mógłbym się tu nawet bawić, gdybym nie dla pracy 
przyjechał. Będę tylko musiał jeszcze wiele nad niemieckim językiem popracować, 
ponieważ tu nikt po francusku nie mówi, raczej nie chce mówić16. 

Spośród nawiązanych znajomości szczególnie cenne były dla Paderewskiego kon-
takty z berlińskimi wydawcami, ponieważ to w ich rękach spoczywał los jego 
kompozycji. To wydawcy mieli realny wpływ na repertuar wykonywany w Ber-
linie, decydując, co należy opublikować. Powszechnie stosowaną przez nich 
praktyką było zapraszanie do swoich domów kompozytorów pragnących ogłosić 
drukiem swoje dzieła. Podczas tego rodzaju salonowych spotkań artyści prezen-
towali przed wydawcami swoje utwory, licząc na ich przychylność. 

Paderewski nawiązał kontakty m.in. z Franzem Riesem (1846-1932) oraz Her-
mannem Erlerem (1844-1918) – właścicielami prestiżowej berlińskiej oficyny 
wydawniczej, Hugonem Bockiem (1848-1932) – kierującym konkurującym z nią 
wydawnictwem Bote & Bock, a także Fritzem (Friedrichem Augustem) Simroc-
kiem (1837-1901). 

Z występami w salonach, których gospodarzami byli wydawcy, twórca Manru 
wiązał duże nadzieje, lecz zdawał sobie sprawę z ich czysto „biznesowego” cha-
rakteru, a także z liczby kompozytorów rywalizujących z nim o księgarską uwagę. 
Jeden z wieczorów muzycznych u Erlera, zawiedziony doznanym wówczas niepo-
wodzeniem, Paderewski opisywał następująco: 

Przed kilku dniami zostałem zaproszony na wieczór muzyczny do pana Erlera, 
wydawcy tutejszego, a wspólnika F. Riesa. Musiałem tam grać moje kompozycje 
i wyznaję z bezstronnością, że zrobiłem: fiasco. Pan Erler znalazł je „zu <schwer>, 
zu melancholisch”17... słowem – nie podobały mu się. O muzycznej wiedzy tego 
jegomości słyszałem tak wiele, że usłyszawszy to zdanie jego, miałem ocho-
tę najzupełniej mu zaufać i [o] moim natchnieniu zwątpić. Jednak w pół godziny  
po tym przekonałem się, że z talentem, umiejętnością dzieje się częstokroć tak, jak 
z kruszcami: w prawdziwość ich dopóty ludzie nie uwierzą, póki próby lub stempla 
na nich nie ujrzą. Niekiedy nawet, łatwowierni, dzięki stemplowi miedź wezmą za 
złoto... W pół godziny po mnie grał Moszkowski kilka płytkich i nawet nie dość zręcz-
nie obrobionych swoich utworów. Zachwyt pana Erlera i całego towarzystwa nie miał 
granic... Wiara moja w kompetencję pana Erlera mocno została zachwianą...18.

Znacznie wyżej Paderewski oceniał gust muzyczny Hugona Bocka – swego 
głównego berlińskiego wydawcy19. Zaufanie było obopólne, ponieważ arty-
sta jako znakomity pianista bywał proszony przez księgarza o prezentację  
na salonowych spotkaniach nie tylko swoich, ale także cudzych dzieł. W jednym 

16 List do ojca, Berlin, 8 stycznia 1882, s. 111. 
17 zbyt ciężkie, zbyt melancholijne (niem.)
18 List do Heleny Górskiej, Berlin, 6 lutego 1882, s. 130-131. 
19 W oficynie Riesa i Erlera Paderewski wydał jedynie Tatra-Album. Tänze und Lieder des polnischen Volkes für 

Pianoforte zu 4 Händen (1884), co mu zresztą Hugo Bock później wypominał. Zob. List do Heleny Górskiej, 
Berlin, [przed 2 czerwca] 1884, s. 246.
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z listów do Heleny Górskiej Paderewski opisywał swoje starania o możliwie naj-
lepsze przedstawienie kompozycji zmagającego się z chorobą psychiczną Carla 
Heymanna (1853-1922): 

Niedawno Bock otrzymał od brata Heymanna całą paczkę fortepianowych kompo-
zycji autora Elfenspiel [e-moll op. 7 – przyp. M.S.] i dał mi to do przejrzenia i oce-
ny. Rzeczy to słabe, banalne, czasami strasznie naiwne, ale ten biedak znajduje się 
w domu wariatów, nie chciałem więc się nad nim pastwić i nawet paru drobnostek 
nauczyłem się na pamięć, by Bockowi je zagrać i tym korzystniej przedstawić. Nie 
udało mi się. Niemiec ma lepsze o muzyce pojęcie, niż myślałem – kompozycji tych 
prawdopodobnie drukować nie będzie20.

Relacje Paderewskiego z Bockiem odznaczały się pewnym rodzajem zażyłości, 
o czym świadczy późniejsze pieszczotliwe tytułowanie księgarza przez kompo-
zytora „Boczkiem”. Oprócz doświadczeń muzycznych, mężczyzn łączyło – sil-
niejsze jednakże u Bocka – upodobanie do gry w szachy. Wygrane w szacho-
wym pojedynku cieszyły Paderewskiego, gdyż w listach chlubił się sytuacjami, 
w których dał wydawcy „kapitalne” lub „tęgie” maty21. Artysta spędzał nawet 
z rodziną księgarza swój wolny czas22. Wydaje się jednak, że podejście Pade-
rewskiego do Bocka cechowało się swoistą ambiwalencją. Zależność jego losu 
od biznesowych decyzji wydawcy podejmowanych względem jego dzieł nie-
wątpliwie doskwierała Paderewskiemu i przełożyła się na ocenę tego, zasad-
niczo życzliwego mu, człowieka. Ponadto profesja wydawcy – choć ważna – 
budziła w pochodzącym z drobnoszlacheckiego rodu Paderewskim poczucie 
swoistej wyższości. Rzemiosło, którym trudnił się Bock, Paderewski traktował 
– zapewne jak wielu przedstawicieli jego sfery – jako bardziej wysublimowaną 
formę geszefciarstwa lub sklepikarstwa. Dowód tego dał kompozytor w nie-
zbyt sprawiedliwej ocenie zachowania Bocka względem niego podczas jednego 
z salonowych koncertów: 

Wczoraj byłem u krewnych Bocka, u państwa Blocków. Graliśmy tam trochę z [Iosi-
fem – przyp. M.S.] Kotkiem, a po sonacie Beethovena proszono mię, bym coś solo 
zagrał. Naraz podbiega Bock i pyta, co grać będę. Coś Chopina, Schumanna – odpo-
wiadam. A on mi na to: „proszę pana, graj pan Album majowe – zrób mi pan tę łaskę 
– dla przyjaciela”… Jednak to nie przyjaciel mię prosił – kupiec, najzwyczajniejszy 
kupiec, który rad był się przekonać, czy nowy towar przypadnie obecnym do smaku. 
Niech się cieszy23.

W korespondencji Paderewskiego z czasów berlińskich nie mogło też zabraknąć 
relacji ze spotkań muzycznej bohemy u Fritza Simrocka. Szczególnie barwnego opi-
su doczekał się zorganizowany 7 marca 1884 roku wieczór muzyczno-towarzyski, 

20 List do Heleny Górskiej, Berlin, 23 stycznia 1884, s. 210–211.
21 List do Heleny Górskiej, 23 stycznia 1884, s. 211 oraz List do Heleny Górskiej, Berlin, [przed 2 czerwca] 1884, 

op. cit., s. 246.
22 W liście do Heleny Górskiej, 8 czerwca 1884, s. 249, kompozytor wspomina o nieszczęśliwym wypadku, który 

wydarzył się podczas majówki spędzanej wspólnie z rodziną Bocków: „Byłem z Bockami na majówce i pod- 
czas jakiejś gry wpadłem tak niefortunnie na drzewo, że przez kilka minut byłem bez przytomności. Twarz się 
pokryła płynnym rumieńcem i spuchła tak, że się ze mnie głośno śmiano, gdym wychodził na ulicę. Obecnie 
jest już dobrze, ślady pozostały wprawdzie, lecz chyba nie na długo”. 

23 List do Heleny Górskiej, Berlin, 2 marca 1884, s. 227.
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w którym uczestniczyli m.in. Aleksander Zarzycki (1834-1895) oraz Pablo Sarasa-
te (1844-1908):

Rzecz prosta, że poszedłem, i nie żałuję tego, bo dość przyjemnie czas spędziłem. 
Zastałem już tam Zarzysia [Aleksandra Zarzyckiego – przyp. M.S.] w różowym humo-
rze: po obiedzie i dobrym winku. Sarasate mię przedstawił towarzystwu, które, 
z wyjątkiem jakiegoś Anglika, z samych tylko domowych było złożone, a Zarzysio od 
siebie dodawał pochwały mojej osobie. Mówił wszystkim, że jestem ex-profesorem 
Kons[erwatorium] War[szawskiego], a obecnie uczniem Urbana. Ostatni ten szcze-
gół nie bardzo Simrockowi zaimponował – Urban bowiem w Berlinie jest mniej wię-
cej tym, czym [Józef – przyp. M.S.] Tarczyński [pedagog Warszawskiego Instytutu 
Muzycznego – przyp. M.S.] w Warszawie. Ale mniejsza o to. Przyjęto mnie bardzo 
grzecznie – a to wystarcza.

Polonez [grana wówczas kompozycja Zarzyckiego – przyp. M.S.] nie podobał mi się. 
W Andante są niezłe ustępy, lecz całość tej części za długa, a do Poloneza ni przypiął, 
ni przyłatał. I motyw w Polonezie wdzięczny, kilka pasażów skrzypcowych ładnych, 
zaś reszta – strasznie słaba lepianka. Mazur bardzo ładny. Taki zamaszysty, dziarski, 
ochoczy! Z każdego taktu wygląda szlachcic polski – tylko nie karmazyn – ot, sobie 
zwyczajny, rubaszny szaraczek... Pan Ordynat [tj. Zarzycki – przyp. M.S.] raczył się 
w Polonezie kilka razy omylić i w ogóle fałszował ze zwykłą sobie hojnością. Za to 
w Mazurze tego nie było – bo... akompaniował [Otto – przyp. M.S.] Goldschmidt 
[niemiecki pianista i kompozytor – przyp. M.S.]. Poczciwy Ordynat! Jak on się wdzię-
czył do Simrocka – jak przed nim tańcował!... Zupełnie tak samo jak [Tomasz – przyp. 
M.S.] Brzezicki [warszawski pedagog – przyp. M.S.] przed dyrektorem Instytutu 
Muzycznego. Ale bo też Simrock nie tylko jest wydawcą – on ma podobno miliony.

Po muzyce nastąpiła... gimnastyka. Sarasate dokazywał na trapezie ze zręcznością 
nie diabła, lecz małpy. Potem wywracał koziołki i mnie do tego zachęcił. Nie szło mi 
to jednak tak łatwo jak ongi – w Nałęczowie. Goldschmidt dowodził, że ma bardzo 
mocne muskuły, a szczególniej nogi, ponieważ kiedyś otrzymał pierwszą nagrodę na 
turnieju gimnastycznym. Zaproponował mi on, byśmy poskakali na jednym miejscu. 
„Zobaczy Pan – mówił on – kto z nas dłużej wytrzyma”. Niestety! Po kwadransie 
G[oldschmidt] musiał usiąść – a ja mogłem jeszcze skakać godzinę. Miły Boże! Czemu 
to ja takich wytrzymałych palców nie posiadam?

W końcu wieczoru S[arasate] grał tańce swoje i Etiudę, którą widocznie przez omyłkę 
nazwał Serenadą. Ślicznie grał, lecz tym mię nie tyle zachwycił, ile swoją osobą. Jeżeli 
on ma coś diabelskiego, to chyba to tylko, że jest diabelnie miły.

Na zakończenie Zarzysio wyprawił nam z mozołem Serenadę. Mnie o grę nie proszo-
no i dobrze się stało, bo pomimo miłego otoczenia byłem w humorze pchły trzyma-
nej nad świecą. Ex-profesor okazałby się godnym aktualnego dyrektora24.

Życzliwe przyjęcie do berlińskich kręgów muzycznych niewątpliwie zaspokoiło przy-
najmniej część ambicji Paderewskiego. Kompozytor starał się możliwie najlepiej 
wykorzystywać nawiązywane w przestrzeni salonu znajomości, zjednując sobie 
artystyczną śmietankę Berlina swoim talentem pianistycznym, zabiegając o wyda-
nia swoich utworów i zapoznając się ze współczesną mu twórczością muzyczną. 

24 List do Heleny Górskiej, Berlin, 8 marca 1884, s. 229.
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Jednocześnie czerpał pewną przyjemność z obserwowania rozgrywających się wokół 
niego wydarzeń i otaczających go ludzi. Nierzadko krytycznym okiem spoglądał 
na berlińską bohemę artystyczną, pozwalając sobie w prywatnej korespondencji 
na drobne uszczypliwości pod adresem niektórych jej przedstawicieli. Przywołany 
wcześniej opis wieczorku muzycznego u Simrocka jest tego najlepszym przykładem. 
Kąśliwość Paderewskiego – czasem dobrotliwa, czasem sarkastyczna – zazwyczaj nie 
była sprowokowana negatywnym nastawieniem do niego otaczających go w Berlinie 
osób, lecz wynikała z negatywnej oceny niektórych cech ich charakteru lub fizjono-
mii oraz z jego ironicznego spojrzenia na świat. I tak Paderewski, opisując drugą żonę 
Émile’a Saureta, Marie, pozwolił sobie na przytyk względem jej tuszy: „Pani Sauret 
jest to ogromna Niemka, posiadająca równą swym rozmiarom dozę uprzejmości”25. 
W innym zaś miejscu tak skomentował relacje pomiędzy nią a jej mężem: 

Myli się Pani sądząc, że go żona ostro trzymać musi. Przeciwnie. Jest to – o ile mi się 
zdaje – łagodna, dobra kobiecina, po uszy zakochana w swym mężu, na lada skinie-
nie jego posłuszna... On ma pozór tchórza, pantofla... ale bo też on właściwie drży 
przed każdą... znajomą spódnicą...26.

Z kolei ciepło przyjmującą go w swym berlińskim domu żonę Rudolfa Strobla, 
jego pedagoga z czasów nauki w Warszawskim Instytucie Muzycznym, kompozy-
tor opisał następująco: 

Pani Strobl – ujęta bądź pismem męża, bądź też moim niewinnym pochlebstwem 
(powiedziałem jej bowiem, że raczej na siostrę niż na matkę panny Mimi [córka 
Rudolfa i Marii Stroblów – przyp. M.S.] wygląda) – okazała się tyle łaskawą, że dziś 
przez sześć godzin towarzyszyła mi w poszukiwaniach mieszkania. Osoba ta wydała 
mi się wielką nieprzyjaciółką przeszłości, naiwnie w przyszłość spoglądającą. Gdyby 
to było w mej mocy, tobym kazał cały świat na różowo pomalować, aby ją uchronić 
od zawodów w życiu27.

Bezlitosny pozostawał Paderewski wobec osób, w jego opinii, nieposiadających 
równie wysublimowanego co on poczucia estetyki. Na krytykę kompozytora 
naraził się m.in., bliżej obecnie nieznany, pan Gladebiks, w salonie którego Pade-
rewski gościł wiosną 1882 roku: 

Poznałem się niedawno z bardzo możnym obywatelem berlińskim panem Gladebiks. 
Pan ów przed kilku dniami z wielką nieśmiałością wyraził mi chęć podejmowania 
w swym domu „<den famosen> Künstler”28. Zaproszenie tyle zaszczytne przyjąłem 
i byłem podejmowany rzeczywiście z gościnnością i przepychem godnym innego 
Amfitriona. Wywdzięczając się, zagrałem im kilka drobiazgów, co gospodarza tak roz-
czuliło, że mi nazajutrz przyniósł pakę materiałów piśmiennych, prosząc usilnie o ich 
przyjęcie. Przyjąć musiałem, lecz tylko z papieru nutowego i piór korzystać mogę, 
gdyż papier do pisania listów tak gustownym ozdobiony jest monogramem, że chyba 
tylko do osób o nie bardzo estetycznym smaku pisać na nim wypada29.

25 List do Heleny Górskiej, Berlin, 6 stycznia 1882, s. 109.
26 List do Heleny Górskiej, Berlin, 24 stycznia 1882, s. 123.
27 List do Heleny Górskiej, Berlin, 6 stycznia 1882, op. cit., s. 109. 
28 sławnego artysty (niem.)
29 List do Heleny Górskiej, Berlin, 2 kwietnia 1882, s. 145.
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W 1884 roku Paderewski podjął decyzję o wyjeździe do Wiednia na studia piani-
styczne u Teodora Leszetyckiego (1830-1915) – wirtuoza fortepianu i wybitnego 
pedagoga, który wykształcił całą plejadę najznamienitszych pianistów epoki. Na 
wiedeńskie salony wprowadził go oczywiście sam Leszetycki. Pierwsze spotka-
nie z podziwianym przez pianistyczny świat artystą kompozytor zrelacjonował 
następująco:

Przede wszystkim byłem u Leszetyckiego, który mię przyjął z nadspodziewaną ser-
decznością. Na pierwszej wizycie zabawiłem cztery godziny i grałem bez liku – tylko 
swoje rzeczy. Wszystko mu się podobało. O Album majowem powiedział, że to są 
kompozycje rozmyślnie dla jego żony [tj. pianistki Anetty Jesipowej – przyp. M.S.] 
napisane, a Wariacje – ku wielkiej radości Dziutusia [tj. Władysława Górskiego – 
przyp. M.S.] – nazwał „ein Meisterwerk”30. Zdaje mi się, że to były słowa szczere, że 
wierzyć im można, bo L[eszetycki] widocznie jest entuzjastą i nawet dość serdecz-
nym. Obiecał on mnie zapoznać z całym tutejszym światem muzycznym, wyrobić 
bezpłatnie fortepian od Bösendorfera, no! i dawać na fortepianie lekcje. Z tej jego 
uczynności będę skwapliwie korzystać. Nie robiłem nigdy porządnych studiów forte-
pianowych, a od niego wiele się jeszcze mogę nauczyć. Jutro idę z L[eszetyckim] do 
Musik-Vereinu, na jakieś posiedzenie, gdzie mają być wszyscy tutejsi muzycy. Cieka-
wym tych figur bardzo31.

Paderewski spędzał mnóstwo czasu w salonie swego nowego nauczyciela, pobie-
rając nie tylko lekcje, ale też aktywnie uczestnicząc w wypełnionym muzyką i roz-
rywkami jego życiu codziennym. Znajomość z Leszetyckim zajmowała zresztą 
sporo miejsca w wiedeńskiej korespondencji Paderewskiego. Z zachwytem opi-
sywał on m.in. dom pedagoga:

Ma on tu dwie wille – jedną odnajmuje Hansowi Richterowi [dyrygent – przyp. M.S.], 
a w drugiej sam mieszka. Świetnych zabytków sztuki w mieszkaniu jego nie ma, ale 
za to wszystko, cokolwiek komfort i wygoda objąć mogą, tam się znajduje. Willa 
sama bardzo ładna, ogród niemały, a całe trzypiętrowe mieszkanie on z dwojgiem 
dzieci i guwernantką zajmuje. Mają tylko pięć fortepianów, organki i... bilard. Jest na 
czym grać! Jest tam i komu grać także32.

Jak w Berlinie Paderewski oddawał się rozgrywkom szachowym z Hugonem Boc-
kiem, tak w Wiedniu kompozytor grywał z Leszetyckim w bilard. Wydaje się jed-
nak, że niezwiązane z muzyką rozrywki, w tym ów bilard, którego Leszetycki był 
wielkim entuzjastą, nie zawsze Paderewskiemu odpowiadały. Żalił się on Helenie 
Górskiej: 

Raz na tydzień bywam u Lesz[etyckiego] i spędzam tam wieczór aż do późna w nocy. 
Grywamy tam z nim w bilard, co go bardzo bawi, a mnie odpowiednio nudzi33.

Powodem okazywanego przez Paderewskiego niezadowolenia była chęć możli-
wie najlepszego wykorzystania czasu na doskonalenie swego kunsztu pianistycz-
nego i techniki kompozytorskiej. W jednym z kolejnych listów do Heleny Górskiej 

30 arcydzieło (niem.)
31 List do Heleny Górskiej, Wiedeń, 4 listopada 1884, s. 263.
32 List do Heleny Górskiej, Wiedeń, 9 listopada 1884, s. 265.
33 List do Heleny Górskiej, Wiedeń, grudzień 1884, s. 273.
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wyraził nawet satysfakcję z czasowego ustania towarzyskich spotkań u Leszety- 
ckich:

Obecnie na zamku Lesz[etyckiego] zapanowała cisza. Ustały przyjęcia i zabawy, bo 
„Pani” [Annette Jesipowa – przyp. M.S.] wyjechała do Londynu. Bardzo jestem z tego 
powodu zadowolony, gdyż już nie tracę czasu na te niepotrzebne rozrywki, które  
– właściwie mówiąc – są tylko nudami34. 

Wśród tych „niepotrzebnych rozrywek” i „nudów”, którymi – poza muzyką – 
wypełniony był czas spędzany w wiedeńskim salonie Leszetyckiego, Paderewski 
wymieniał m.in. zabawę w odgadywanie myśli:

Na jednym z ostatnich wieczorów u tych państwa produkowałem się jako odgady-
wacz myśli, i to z wielkim powodzeniem. Najlepiej mi się te błazeństwa udawały 
z samym L[eszetyckim], on zaś nie tylko niczego się nie domyślał, ale nawet rozcho-
rował się ze wzruszenia. „Nie mogę – powiada – znosić żadnych nadzwyczajnych 
zjawisk”35.

Przez wzgląd na charakter relacji z wpływowym Leszetyckim, Paderewski – choć 
stanowiło to dla niego uciążliwość oraz stratę czasu – nie odmawiał udzia-
łu w rozrywkach przez niego oferowanych. Zaletą posiadania bowiem statusu 
ucznia Leszetyckiego było wejście w muzyczny świat Wiednia. W jednym z listów 
do Władysława Górskiego Paderewski chwalił się zawartymi za sprawą pedagoga 
artystycznymi znajomościami:

Poznałem się tu z całym prawie muzycznym cechem. U kilku profesorów konser[wa-
torium] byłem z wizytą (niektórzy mnie rewizytowali) i w ogóle doznałem wszędzie 
miłego przyjęcia pomimo oświadczenia tym panom, że pragnę w Wiedniu udzielać 
lekcji. Są tu grzeczni ludzie.

U Boga Brahmy [Johannesa Brahmsa – przyp. M.S.] byłem z wizytą – nie zastałem 
go – jednakże ten zaszczyt mnie nie ominie. Pójdę do niego wkrótce i pokażę mu 
Koncert. Jest to uprzejmy i miły człowiek, chociaż ma brzuch nie mniejszy od Rossi-
niego36.

Przebywając w Wiedniu, Paderewski nie stronił też od odwiedzania rodaków. Czę-
sto bywał m.in. u rodziny prawnika i publicysty Antoniego Donimirskiego (1846 
-1912), od którego też podnajmował wiedeńskie mieszkanie. Nie jest wykluczone, 
że podczas składanych Donimirskim wizyt, umilał domownikom czas grą na forte-
pianie. Paderewski nie powstrzymywał się jednak przed formułowaniem krytycz-
nych uwag pod adresem swoich gospodarzy: 

Byłem tu kilka razy na obiadach u państwa Donim[irskich], którzy bardzo są na mnie 
łaskawi. On ma zacną duszę, wcale dobrą głowę i ogromny brzuch. Ona zaś tego 
wszystkiego ma za mało... szczególniej głowa szwankuje37.

34 List do Heleny Górskiej, Wiedeń, 15 stycznia 1885, s. 277.
35 Ibidem.
36 List do Władysława Górskiego, Wiedeń, 9 listopada 1884, cyt. za: A. Piber, Droga do sławy. Ignacy Jan Pa-

derewski w latach 1860-1902, Warszawa 1982, s. 127.
37 List do Heleny Górskiej, Wiedeń, grudzień 1884, op. cit., s. 273.
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W 1885 roku Paderewski przyjął posadę pedagoga w Konserwatorium Muzycznym 
w Strasburgu. Z okresu pobytu w tym mieście zachowało się mniej doniesień 
o aktywnym uczestnictwie Paderewskiego w życiu salonowym. Bardzo intensyw-
ny tryb pracy pedagoga oraz liczne koncerty, wynikające z kontraktu zawartego 
ze strasburską uczelnią, nie pozwalały mu na bardziej aktywny udział w półofi-
cjalnych spotkaniach tamtejszego środowiska muzycznego. W jednym z listów do 
Antoniego Rutkowskiego kompozytor uskarżał się zresztą na ogrom pracy i uciąż-
liwości związane z koniecznością bywania na strasburskich salonach: 

Nie wyobrazisz sobie, jak jestem tutaj przygnębiony pracą. Około 30 godzin lekcji na 
tydzień, próby rozmaitych koncertowych występów, przygotowywania się do nich, 
a przy tym ciągłe wizyty, jakie odbieram i oddawać muszę, pochłaniają cały mój czas 
i niszczą zdrowie do reszty. Załapałem się strasznie przyjmując tę posadę. Zdawało 
mi się, że będę mógł spokojnie pisać, doskonalić się jako kompozytor i fortepianista, 
a tymczasem widzę, że tu można tylko stać się „Schulmeistrem”38. Praca ogromna, 
wynagrodzenie jak na nią nędzne, życie drogie, lekcji prywatnych prawie żadnych, 
tylko nudów, smutku i zmartwienia po uszy39. 

Konieczność składania wizyt w salonach strasburskich osobistości muzycznych  
– obok niedającej mu zawodowego spełnienia pracy pedagogicznej i niekorzystnej 
dla niego umowy z konserwatorium – budziły najczęściej ogromną irytację Paderew-
skiego:

Pozbyłem się nareszcie i Kammermusik Soirée. Próby częste a nudne zabrały mi bar-
dzo dużo czasu – w ciągu całego tygodnia nie mogłem ani do Państwa napisać, ani 
też się zdobyć na wykończenie zaczętej fugi. Oprócz pracy w konserwatorium, oprócz 
tych pięciu prób z mymi kolegami, musiałem jeszcze wysiadywać, wygrywać i nudzić 
się na wieczorach u rozmaitych pierwszo- i drugorzędnych figur. Nie możecie sobie 
Państwo wyobrazić, jak mię męczy i wyczerpuje tutejsze życie! Praca ciągła, przyjem-
ności żadnych, a tylko wyrzuty sumienia, że się marnuje wiek najlepszy, okres życia, 
w którym wszyscy kompozytorowie najwięcej i najlepiej tworzyli i tworzą. Tu, jak na 
złość, temata, pomysły rozsadzają ciasną czaszkę, i to najczęściej, gdy muszę iść na 
nauczycielskie tortury i nie mam czasu, ani też sił, by to wszystko na papier rzucić!40

Paderewski uskarżał się, że wiele zapraszających go osób nie uwzględniało jego 
zmęczenia spowodowanego codzienną pracą lub innych jego planów, widząc 
w nim tylko artystę, któremu muzykowanie zawsze sprawia lub powinno spra-
wiać radość. Szczególną złość wzbudziła w nim nieoczekiwana wizyta u państwa 
Dominikusów w Strasburgu, którą kompozytor opisał następująco:

Przedwczoraj na przykład zabrałem się pobożnie do pisania, gdy oto wchodzi jakaś 
figura i przedstawia mi się: „nazywam się Dominikus (ładne nazwisko!), jestem 
członkiem Komisji Konserwatorium i przychodzę zaprosić Pana do siebie na dzi-
siejszy wieczór”. Co robić? Ani sposobu odmówić, trzeba więc schować kołnierzyk 
pod klapy „niemodnego surduta” i wędrować z Panem Dominikusem na Judengas-
se. Czekała mię tam niespodzianka. W pięć minut po przybyciu, choć nie zdążyłem 

38 belfrem (niem.)
39 List do Antoniego Rutkowskiego, 11 grudnia 1885, cyt. za: Andrzej Piber, Droga do sławy…, op. cit., s. 143-

144.
40 List do Heleny Górskiej, Strasburg, 11 grudnia 1855, s. 308.
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wypić ofiarowanej mi hojnie pół szklanki piwa, pan D[ominikus] powiada bez cere-
monii: „jetzt wollen wir anfangen! Was denn?.. Wir werden Brahms <erste> Sinfonie 
vierhändig spielen”41. Cóż Państwo na to? Po pięciu godzinach lekcji musiałem przez 
trzy godziny bębnić z tym łajdakiem na cztery ręce. A jemu się zdawało, żem niemało 
dostąpił zaszczytu. Na domiar świństwa pani Dominikusowa pytała mię jeszcze, czy 
ja śpiewam, bo bym mógł z nią „sehr schöne Duette singen”42. 

***

Salonową aktywność Paderewskiego wymuszał istniejący w XIX i na początku XX 
stulecia model kariery artystycznej, którego nieodłączną częścią – obok publicz-
nych koncertów – było także spędzanie czasu w towarzystwie osób zajmujących 
się zawodowo lub hobbystycznie muzyką. Tak jak inni artyści jego czasów, Pade-
rewski czynnie uczestniczył w ówczesnym życiu salonowym, nawiązując zawodo-
we i towarzyskie kontakty oraz promując swoją twórczość. Przedstawione w tym 
krótkim szkicu wybrane wydarzenia z obejmującego zaledwie kilka lat berliń-
skiego, wiedeńskiego i strasburskiego okresu życia Paderewskiego, nieznacz-
nie poszerzone o kilka salonowych incydentów z lat młodzieńczych, pokazują 
przemianę podejścia artysty do tego sposobu uprawiania sztuki oraz spędzania 
wolnego czasu. Początkowo kompozytor czuł się wyróżniony zainteresowaniem 
uznanych postaci świata muzycznego oraz okazywaną mu przez nie aprobatą. 
Sprawne poruszanie się w salonowym towarzystwie niewątpliwie ułatwiały mu 
– poza, rzecz jasna, talentem – jego charyzma, poczucie humoru, inteligencja 
oraz łatwość wysławiania się. Później, wraz z narastającymi trudnościami finan-
sowymi oraz pogłębiającym się poczuciem braku satysfakcji z kierunku rozwoju 
drogi twórczej, nastąpiło istotne przewartościowanie salonowego sposobu upra-
wiania sztuki. Bezproduktywne, w poczuciu Paderewskiego, wynikające jedynie 
z towarzyskich konwenansów oddawanie się pozamuzycznym rozrywkom i spę-
dzanie czasu z osobami, których nie darzy się szczególnym szacunkiem, wywoły-
wało jego zniecierpliwienie, irytację lub złość. Mimo tych niedogodności twórca 
Manru w pełni wykorzystywał rozliczne możliwości, jakie dawało mu bywanie 
na salonach najwybitniejszych i najbardziej wpływowych ludzi epoki. Zawiązane 
w zaciszu salonów znajomości nie tylko ułatwiły mu spektakularną karierę arty-
styczną, ale też w sposób realny przetarły szlak późniejszym dyplomatycznym 
działaniom na rzecz wolnej ojczyzny. 
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Streszczenie
Pozostająca na pograniczu życia oficjalnego i półprywatnego instytucja salonu odegrała 
ogromną rolę w kształtowaniu europejskiego życia artystycznego. W XIX stuleciu aktywność 
salonowa – obok publicznych koncertów – była wymagana zarówno od muzyków dopiero 
zaczynających swoją karierę, jak i od twórców o uznanym już nazwisku w środowisku arty-
stycznym.
W artykule podjęto zagadnienie wczesnej aktywności koncertowej Ignacego Jana Paderew-
skiego w muzycznych salonach Berlina, Wiednia i Strasburga, z którymi to miastami artysta 
był związany jako adept sztuki kompozycji (Berlin) oraz pianistyki (Wiedeń), a także pedagog 
(Strasburg). 
Uzupełnienia do salonowej biografii Ignacego Jana Paderewskiego oraz podjęta próba zrekon-
struowania jego przemyśleń na temat tej formy muzykowania oraz spędzania wolnego czasu 
zawarte w niniejszym artykule oparte zostały na zachowanych listach artysty do ojca Jana 
Paderewskiego oraz drugiej żony kompozytora, Heleny Górskiej. 
Słowa kluczowe: Ignacy Jan Paderewski – biografia, Ignacy Jan Paderewski – korespondencja, 
salon muzyczny w XIX wieku, życie muzyczne w XIX wieku, muzyka salonowa

Ignacy Jan Paderewski in Music Salons of Berlin, Vienna and Strasburg
Abstract
Remaining on the periphery of official and semi-private life, the institution of salon played a 
great role in shaping European artistic life. In the 19th century, the salon activity – besides 
public concerts – was required from both musicians who were at the beginning of their career 
and authors of an established name in the artistic environment.
In the article, the issue of the early concert activity of Ignacy Jan Paderewski in the salons 
of Berlin, Vienna and Strasburg has been undertaken, the cities with which the artist was 
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connected as an adept of the art of composition (Berlin) and piano playing (Vienna), as well 
as a pedagogue (Strasburg). 
The complement of the salon biography of Ignacy Jan Paderewski and undertaken attempt 
to reconstruct his thought on this form of performing music as well as spending spare time, 
present in this article, were based on the preserved letters of the artist to the father, Jan 
Paderewski, and the second wife of the composer, Helena Górska.
Key words: Ignacy Jan Paderewski – biography, Ignacy Jan Paderewski – correspondence, 
music salon in the 19th century, musical life in the 19th century, salon music
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POLSKA KULTURA MUZYCZNA W XIX WIEKU 

Muzyka polska w XIX wieku powstawała w szczególnej sytuacji historycznej kra-
ju. Po trzech kolejnych rozbiorach (1772, 1793 i 1795), dokonanych przez Rosję, 
Prusy i Austrię, Polska znikła z mapy Europy (Ilustracja 1). 

Ilustracja 1. Rozbiory Polski.
Utrata niepodległości oraz dyskryminacyjna polityka zaborców (nasilona po 
dwóch nieudanych zrywach powstańczych w 1830 i 1863 r.) nie tylko pociągnęły 
za sobą zacofanie gospodarcze kraju, ale także wpłynęły hamująco na rozwój 
życia kulturalnego polskiego społeczeństwa.

Najważniejszym zadaniem Polaków – narodu zniewolonego, podzielonego mię-
dzy trzech zaborców – stało się świadome podtrzymywanie polskości. Hugo Koł-
łątaj wymienił trzy równorzędne sposoby ratowania tożsamości narodowej: pie-
lęgnowanie godności własnej (poszanowanie godności wewnętrznej człowieka), 
walka zbrojna oraz walka o zachowanie języka polskiego i tradycji narodowej; 
o kulturę wspólnoty, która została pozbawiona państwa1. 

1 Zob. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2002, s. 47. 
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Twórcy stanęli więc wobec nowych wyzwań; kultura i sztuka (szczególnie lite-
ratura i muzyka) zyskały nową, niezwykle ważną społecznie funkcję: twórczość 
miała bezpośrednio służyć społeczeństwu, odpowiadać na jego zapotrzebowa-
nie i docierać do jak największej liczby odbiorców. 

Jednym ze środowisk twórczych stała się e m i g r a c j a . „Młodzieńcze wspo-
mnienia z kraju, gorzkie doświadczenia powstańcze, kontakty z intelektualną eli-
tą współczesnej Europy – wszystko to tworzyło podłoże, z którego powstały dzie-
ła głębokiej dojrzałości, gorąco narodowe i zarazem ogólnoludzkie”2. Poetów 
emigracyjnych (Mickiewicz, Słowacki, Norwid) łączyło przeświadczenie o szcze-
gólnej, więcej niż artystycznej, roli słowa, zwłaszcza roli poezji i poety jako kapła-
na, duchowego przywódcy – wieszcza. Wśród kompozytorów pozycję wyjątkową 
zajmuje Chopin. 

Drugi nurt reprezentowali a r t y ś c i  d z i a ł a j ą c y  w  k r a j u  (w poezji – Syro-
komla, Czeczot, Brodziński, w muzyce – Moniuszko), których twórczość, podda-
wana cenzurze, poruszała się po obszarze wyznaczonym przez polskie realia spo-
łeczno-kulturalne doby zaborów. „Musieli pokonywać przeszkody stawiane przez 
zaborców i w trudzie codziennym przyczyniać się do utrzymania ducha patrio-
tycznego, czasem nawet zastępować powszechne nauczanie (jak w przypadku 
Moniuszki)”3.

Sytuacja polityczna, lokalne warunki, a najczęściej doraźne potrzeby sprawiały, iż 
twórcy czuli się zmuszeni do działań bardziej praktycznych, związanych z życiem 
codziennym4. „Ogólna kultura muzyczna społeczeństwa, uzależniona od szeregu 
różnych czynników, determinująca możliwości percepcyjne odbiorców, poziom 
wykonawstwa muzycznego, związany bezpośrednio z problemami szkolnictwa 
muzycznego – wszystko to decydowało nie tylko o doborze gatunków, ale i środ-
ków kompozytorsko-technicznych, a tym samym określało twórczość muzyczną 
tego okresu”5.

Stanisław Moniuszko skarżył się w listach do przyjaciela:

Zapewne Orgelbrandt musiał Tobie opowiadać o smutnym stanie orkiestry naszej 
– jest bardzo niekompletna. – Fagotu ani zapachu, oboi jeden, a drugi (secundo) 
klarnet tak sfałszowany, że wolałbym raczej, aby wcale nie egzystował. Waltornie 
arcysłabe, trąby jeszcze słabsze, za to puzan grzmi za wszystkich. Kotły są doskonałe, 
ale kotlisty nie mamy. – Kwartet więcej jak mierny ... po tych objaśnieniach zapytasz, 
jakim sposobem odbywam moje koncerta? Oto naprzód: piszę wyłącznie na naszą 
orkiestrę – znając onej niebezpieczeństwa, żegluję ostrożnie i jakoś mi się udaje. – 
Wnośże z tych pętów o moim geniuszu!6

2 J. A. Gierowski, Historia Polski 1764-1864, Warszawa 1987, s. 279. 
3 W. Rudziński, Pozycja Moniuszki w kulturze polskiej XIX wieku, w: Muzyka polska w okresie zaborów, War-

szawa 1997, s. 96.
4 Zob. W. Rudziński, Stanisław Moniuszko, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej t. II, Kraków 1966, s. 237 

i nn.
5 Z. Chechlińska, Wstęp, w: Szkice o kulturze muzycznej XIX w. (red. Zofia Chechlińska), Warszawa 1971, s. 10. 
6 List Moniuszki do J. Sikorskiego z 3/15 marca 1851, w: Listy zebrane (133), s. 163.
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Brak sal koncertowych i stałych orkiestr symfonicznych zadecydował o spe-
cyficznych proporcjach między uprawianymi przez kompozytorów gatunkami 
muzycznymi. Na pierwszy plan wysuwają się te z nich, które nie wymagają wiel-
kiego aparatu wykonawczego, mogą być wykonywane w domu, a więc utwory 
solowe i kameralne. „W tej sytuacji jedynie pieśń miała szansę powszechnego 
wykonywania; śpiewano ją solowo przy akompaniamencie fortepianu lub bez 
niego, w małych zespołach lub chóralnie. Komponowana do tekstów o treściach 
patriotycznych sprzyjała krzepnięciu świadomości narodowej, stając się swo-
istą formą oporu konsolidowała społeczeństwo polskie na przekór wynarada-
wiającym tendencjom zaborców”7. Pieśni religijne dawały pociechę i podtrzy-
mywały wiarę w pomoc Boskiej opatrzności, natomiast elementy kultury ludo-
wej (motywy, melodie, tańce) odnosiły do tradycji, dawały poczucie swoistego 
„zakorzenienia”. 

„Oceniając poziom artystyczny polskiej pieśni w XIX w. nie można zapominać, że 
miejscem jej wykonywania były przede wszystkim mieszkania prywatne, a nie 
estrada koncertowa. Z tego względu kompozytorzy ówcześni, przyjmując za pod-
stawę kryterium przystępności muzyki, rezygnowali z zaawansowanych środków 
technicznych”8. Współcześni krytycy napominali twórców: 

Artyści winni w duchu narodowej dążności działać. [...] I my muzycy, wprzęgnijmy 
się [...] w jarzmo pracy poważnej i produkcyjnej nie dla nas tylko indywidualnie, ale 
dla całego narodu. [...] Więc powiemy tobie, kompozytorze: pragnieszli być obywa-
telem twego narodu, to wiedz co i jak masz mówić, by siebie i innych nie durzyć [...]; 
Wirtuozie, [...] przestań świergolić i piszczeć, przestań pokazywać środki – zajmij się 
celem głównym sztuki9. 

STANISŁAW MONIUSZKO I JEGO TWÓRCZOŚĆ PIEŚNIOWA

Stanisław Moniuszko, wychowany w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych, 
miał wpojoną od dzieciństwa potrzebę służenia własnemu krajowi i społeczeń-
stwu. Działalność artystyczną traktował jako rodzaj posłannictwa, służby spo-
łecznej, patriotycznego obowiązku. „Jeśli kocham pracę, to ją kocham jako uczci-
wy środek przyczynku dla kraju”, pisał w jednym z listów10. Jedną z konsekwencji 
takiej postawy kompozytora jest ogromna przewaga w jego twórczości utworów 
wokalno-instrumentalnych, pisanych do tekstów w języku polskim, dzięki czemu 
rodzima poezja mogła zaistnieć w życiu codziennym Polski pod zaborami. Szcze-
gólną rolę w tym zakresie odegrała pieśń. 

W dorobku kompozytorskim Stanisława Moniuszki znajduje się ponad 30011 pie-
śni solowych. Powstały głównie do wierszy polskich poetów romantycznych (m.in.  
A. Mickiewicza, L. Kondratowicza, J. Czeczota, T. Lenartowicza, A.E. Odyńca)12. 

7 E. Dziębowska, O polskiej szkole narodowej, w: Szkice o kulturze muzycznej XIX w., red. Z. Chechlińska, Warszawa 
1971, s. 24.

8 Ibidem, s. 25.
9 J. Sikorski, Muzykalność i obywatelstwo, „Ruch Muzyczny” 1860, nr 45, w: Antologia..., s. 106.
10 Cytat z zaginionego listu z r. 1860. Zob. A. Walicki, Stanisław Moniuszko, Warszawa 1873, s. 104.
11 Por. E. Nowaczyk, Pieśni solowe Moniuszki. Katalog tematyczny, Kraków 1954.
12 Tylko około 30 pieśni posiada teksty autorstwa poetów obcych.
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Mając świadomość niskiego poziomu kultury muzycznej w warunkach zaborów, 
kompozytor przyjął koncepcję śpiewników domowych13:

zbiorów pieśni przeznaczonych do wykonywania przez nieuczonych  miłośników, 
uprawiających muzykę tylko dla przyjemności własnej lub najbliższego otoczenia14. 

Pragnął przez „pomnożenie repertorium śpiewów krajowych” wypełnić „prze-
stronnie pusty katalog muzyki naszej narodowej”15. 

Śpiewniki miały objąć całą skalę zainteresowań, stać się lekturą dostosowaną do 
różnych potrzeb, gustów, a także różnych umiejętności technicznych: obok pieśni 
trudnych treściowo i wykonawczo znalazły się w zbiorach utwory proste (m.in. 
piosnki sielskie, dumki). Do znacznego zróżnicowania muzycznej wypowiedzi 
Moniuszki przyczynił się ponadto repertuar tekstów poetyckich stanowiących 
bezpośrednią inspirację dla jego twórczości pieśniarskiej, szeroki i niejednolity 
z punktu widzenia tematu i poziomu literackiego. 

(1) Pieśni do słów Mickiewicza – liryczne i balladowe 

„Wiersze starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów” pisał Stanisław 
Moniuszko w „Prospekcie” do wydania I zeszytu Śpiewników domowych. Wśród 
owych „najlepszych poetów” szczególne miejsce zajmował Adam Mickiewicz  
– uznany za wieszcza narodowego. Przebywał na emigracji w Paryżu, ale jego 
dzieła – jakkolwiek tępione przez cenzurę – były w kraju czytywane i rozpo-
wszechniane. Moniuszko miał świadomość, że poezja utrzymana w „stylu wyso-
kim” wymaga odpowiedniego opracowania artystycznego i poziomu języka 
muzycznego. Ale jednocześnie uważał za 

mylne mniemanie, że do dobrej poezji ciężko jest pisać muzykę, że zuchwałością jest 
porywać się z muzyką do pięknej poezji. Mnie przynajmniej zdaje się – pisał – że każ-
dy dobry wiersz przynosi z sobą gotową melodię, a umiejący ją podsłuchać i przelać 
na papier jedna sobie nazwanie szczęśliwego kompozytora wtenczas, gdy niczym 
innym, jak tylko tłumaczem tekstu w muzykalnym języku nazwać by się powinien16.

Wśród 17 pieśni Moniuszki napisanych do słów Mickiewicza, prym wiodą kunsz-
townie opracowane utwory liryczne – zbliżone do Lied17 oraz ballady. 

Mieczysław Tomaszewski podkreśla takie właściwości pieśni lirycznej Moniuszki, 
jak: predylekcję do długooddechowego metrum na 12/8, odrzucenie wszelkiego 
nadmiaru (ilustracyjności, taneczności), zniknięcie elementu ludowego, rodza-
jowego i charakterystycznego, ograniczenie konwencjonalności, podkreślenie 
indywidualności i niepowtarzalności konkretnego utworu, brak ekspresji skraj-
nych (por. Tomaszewski 1997). 

13 Moniuszko opublikował sześć Śpiewników domowych; po śmierci kompozytora ukazało się kolejne sześć 
tomów.

14 W. Poźniak, Pieśń solowa po Moniuszce, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. II, Kraków 1966, s. 356.
15 List Moniuszki do J. Sikorskiego z 9 lutego 1846, w: Listy zebrane (82), s. 111.
16 List Moniuszki do J. I. Kraszewskiego z 26 maja 1842, w: Listy zebrane (33), s. 61.
17 Np. Do Niemna, Rozmowa, Znaszli ten kraj.
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Długie kantylenowe frazy, melodia o szerokim ambitusie, zawierająca duże sko-
ki interwałowe, skomplikowanie harmoniczne (alteracje, dominanty wstawio-
ne, odchylenia tonalne), zróżnicowana dynamika (od ppp do ff) – wymagają od 
wykonawców profesjonalnego przygotowania (Przykład 1).

Przykład 1. S. Moniuszko, Do Niemna, t. 17-22. 

Wysokie wymagania wokalne i instrumentalne, stawiane wykonawcom przez 
kompozytora, dotyczą przede wszystkim ballad, utworów o silnym zabarwie-
niu dramatycznym, które stoją na pograniczu pieśni i form operowych18. Cechą 
wspólną ballad Moniuszki jest forma przekomponowana: zmiany metrum, tem-
pa, faktury i tonacji, chromatyka i zaskakujące połączenia harmoniczne związa-
ne są z przebiegiem wydarzeń. Zgodnie z tym narracja muzyczna zmienia swoje 
tempo i charakter (Przykład 2). 

Tonacja b-moll ---- D-dur F-dur d-moll D-dur ---- ----

Metrum 6/4 C 12/8 C 12/8 ---- C ----

Tempo Moderato Allegro ---- ---- Larghetto Vivace Lento Andante

Takty 1-35 36-45 46-67 68-91 92-102 103-115 116-125 126

18 Np. Świtezianka, Czaty, Trzech budrysów, Rybka.
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Tonacja ---- Fis-dur fis-moll c-moll b-moll

Metrum ---- 6/8 ---- 12/8 6/4

Tempo Moderato Allegretto Sempre 
vivace

Grave Moderato

Takty 127-142 143-176 177-237 238-252 253-289

Przykład 2. S. Moniuszko, Świtezianka – zmiany tonacji, tempa i metrum w przebiegu 
utworu.

Akompaniament fortepianowy o zróżnicowanej fakturze, który wzmacnia napię-
cie w sytuacjach dramatycznych lub wprowadza uspokojenie w momentach 
lirycznych, wymaga dużej biegłości technicznej (Przykład 3a-c).

Przykład 3a. S. Moniuszko, Świtezianka – zmienna struktura akompaniamentu, t. 59-64.

Przykład 3b. S. Moniuszko, Świtezianka – zmienna struktura akompaniamentu, t. 161-165.



106

Krakowski salon muzyczny: Moniuszko - Żeleński

Przykład 3c. S. Moniuszko, Świtezianka – zmienna struktura akompaniamentu, t. 241-243.

Krytycy współcześni Moniuszce oceniali jego ballady dość surowo: 

Stanisław Niewiadomski pisał o balladzie Rybka: 

Szkoda, że rozmiarem przekracza granice normalne, czem nuży wykonawcę i słucha-
cza a w następstwie tego utrudnia swoje rozpowszechnienie19.

Józef Ignacy Kraszewski pouczał kompozytora w recenzji Świtezianki:

Mamy przed sobą Świteziankę P. Moniuszki i kilka innych prób jego, pełnych wdzię-
ku melodyi, dramatyczności i siły. Z nich wnosząc, o zapowiedzianym i obiecanym 
Śpiewniku najpiękniejsze mamy nadzieje. Prosilibyśmy tylko szanownego kompozy-
tora, aby mając wzgląd na przyszłą i pożądaną popularność swych śpiewów, uczynił 
je o ile możności przystępnemi dla ogółu, u nas mało usposobionego i niechętnie 
walczącego z najmniejszą trudnością. Prostota nie ekskluduje ani wdzięku, ani siły, 
ani sztuki nawet (biorąc ten wyraz w zwykłem jego znaczeniu). [...] Dlatego to pro-
siemy p. Moniuszki, aby się zniżył  do  pojęcia  ogółu  i  uczynił  łatwym. Stopniowo, 
później, będzie się mógł, oswoiwszy swych czytelników, podnieść do trudniejszych 
kompozycyi20. 

O Świteziance pisał także Aleksander Walicki – pierwszy biograf Moniuszki i zara-
zem przyjaciel kompozytora:

Cóż to więc było za zdumienie, kiedy Moniuszko puścił [...] Świteziankę! [...] Wprawia-
ła niektórych w osłupienie. Wprawdzie narzekano na trudność akompaniamentu, bo 

19 S. Niewiadomski, „Śpiewak”, maj 1930, nr 5.
20 J. I. Kraszewski, „Tygodnik Petersburski” 1842, nr 73.
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dotychczas nie spotykano nic podobnego; a Moniuszko wypowiedzenie całej charak-
terystyki akompaniamentowi poruczał. Zarazem jednak dziwiono się tym nieprze-
branym skarbom polotu ducha, szybującego na równi z duchem Adama. Pomimo 
tego, śpiewy te zyskały uznanie u osób tylko wyłącznych, umiejących wartość ich rze-
czywistą ocenić. Dla ogółu śpiewającego były one niedostępnemi, i z tego powodu 
rozpowszechnić się nie mogły. Na kilkadziesiąt śpiewaczek i śpiewaków parafialnych, 
zaledwie jedną znaleźć można było, kompozycje Moniuszki śpiewającą21.

Moniuszko, niewątpliwie rozgoryczony uwagami krytyka, ale zarazem przyjmu-
jąc jego racje, pisał: 

Czuję całą prawdę zrobionej mi uwagi o potrzebie zastosowania się do niedojrzałych 
pojęć i pisząc muzykę, zawsze mam ją na względzie, ale zawsze tak się zapędzam, że 
na koniec ze smutkiem spostrzegam, że niewielu zechce się za mną pofatygować, 
ażeby te uniesienia się pomimowolne usprawiedliwić22. 

(2) Piosnki sielskie i dumki 

W kolejnych zeszytach Śpiewników  domowych Moniuszko – nie tyle ulegając 
presji krytyki, ile odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie – ograniczył czę-
ściowo środki kompozytorskie, aby zadowolić wykonawców-amatorów, upra-
wiających „domowe muzykowanie”. Można przypuszczać, że ustępstwa na rzecz 
prostoty były wyborem świadomym. Swoje stanowisko kompozytor przedstawił 
w liście do Józefa Sikorskiego, jeszcze przed wydaniem II Śpiewnika domowego:

Tu tylko pozwolę sobie uczciwie zwrócić uwagę na wybór mniej wykwintny poezji, 
do czego spowodowała mnie chęć zadowolenia narzekających na trudność wykona-
nia większych moich śpiewów; dla tych poświęciłem piosnki mniejsze z przystępnym 
towarzyszeniem instrumentu23. 

Pieśni przeznaczone do szerokiego użytku, skierowane do mieszkańców dwor-
ków, drobnej szlachty, czy aspirującego do kultury mieszczaństwa, miały cha-
rakter popularny. Proste, łatwo wpadające w ucho melodie w połączeniu z nie-
zbyt skomplikowanym akompaniamentem, stały się dla Polaków podstawowym 
repertuarem. Ich teksty nawiązywały do codziennego życia we wszelkich jego 
przejawach, a przede wszystkim mówiły o ludzkich uczuciach (choć niekoniecz-
nie wprost). Moniuszko wierzył zaś głęboko, że „to, co jest narodowe, krajowe, 
miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkań-
com ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać nie przestanie”24.

Wśród pieśni o prostej fakturze, bardziej „przystępnych” dla odbiorców, dominu-
ją takie gatunki, jak piosnka sielska, dumka, czy pieśni o charakterze tanecznym. 
W muzycznych opracowaniach przeważa budowa zwrotkowa, struktura okre-
sowa (operowanie krótkim, zwykle 2-taktowym odcinkiem), linia melodyczna 
o łagodnym przebiegu – sekundowym lub po stopniach trójdźwięków, niezbyt 
szerokim ambitusie, harmonia unikająca wyszukanych połączeń, taneczne rytmy 

21 A. Walicki, Stanisław Moniuszko, Warszawa 1873, s. 61.
22 List Moniuszki do J.I. Kraszewskiego z 13 października 1842, w: Listy zebrane (50), s. 79.
23 O drugim tomie ŚD. List Moniuszki do J. Sikorskiego z 2 sierpnia 1845, w: Listy zebrane (81), s. 110. 
24 Moniuszko, Prospekt..., w: Listy zebrane, s. 602.
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wywodzące się z krakowiaka albo mazurka, metrum proste. Większość pieśni 
zaczyna się 2- lub 4-taktową przygrywką fortepianu (Przykład 4). 

Przykład 4. S. Moniuszko, Jaskółeczka, 4-taktowy wstęp fortepianu, taneczny charak-
ter, linia melodyczna o prostym przebiegu. 

Akompaniament fortepianowy w niektórych pieśniach pełni funkcję ilustracyjną: 
można usłyszeć np. terkotanie kołowrotka (Prząśniczka), głos kukułki (Kukułka), 
czy tętent konia (Wyjazd na wojnę) (Przykład 5a-c). 

Przykład 5a. S. Moniuszko, Prząśniczka, t.1-10 (terkotanie kołowrotka).
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Przykład 5b. S. Moniuszko, Kukułka, t. 1-10 (głos kukułki).

Przykład 5c. S. Moniuszko, Wyjazd na wojnę, t. 1-13 (tętent konia).

Oprócz piosnek sielskich o charakterze tanecznym, napisał Moniuszko wiele pie-
śni, których teksty są parafrazą przyśpiewek ludowych; przybierają one postać 
stylizowanych tańców. Zdecydowanie przeważają krakowiaki.
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Przykład 5c. S. Moniuszko, Krakowiaczek Wesół i szczęśliwy, t. 1-10. 

MONIUSZKO I „PROSTOTA ŚRODKÓW WYRAZU” 

Stanisław Moniuszko świadomie dokonał rewizji warsztatu kompozytorskiego pro-
wadzącej do uproszczeń w zakresie melodii, rytmu, harmonii, faktury. Tworzył muzy-
kę mającą dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców, stąd jej przystępność, uzyskana 
m.in. poprzez „obniżenie” poziomu wymagań wobec wykonawcy. Warunki, w jakich 
przyszło mu działać, musiały wpłynąć na kształt jego twórczości. Zwłaszcza pieśni, 
wtopione w codzienne życie w rzeczywistości zaborów, pełniły ważną funkcję, tak 
społeczną, jak i patriotyczną. W pewnym sensie stawały się nieoficjalnym podręcz-
nikiem literatury ojczystej, której nie nauczano w zrusyfikowanych, czy zgermanizo-
wanych szkołach. Powszechne śpiewanie tych pieśni oznaczało z kolei uczenie się na 
pamięć tekstów, a więc przyswajanie twórczości współczesnych polskich poetów25.

Szczególną rolę pełniła pieśń polska wśród zesłanych na Syberię. W liście jedne-
go z zesłańców (Edwarda Römera) pisanym do rodziców czytamy: 

W przeszłym roku do Moniuszki się przymawiałem o łatwe duety. Teraz powtórzę 
mą prośbę: jaki terzet, kantatę na trzy głosy, któraby zaczynając się najwyżej od f na 
piątej linii, zamykała się cała w pół trzeciej oktawy, a resztę czegoby było do harmonii 
potrzeba, niechby akompaniament fortepianowy dopełnił. [...] już niecierpliwie cze-
kam skutku próźb naszych, próźb zwolenników muzyki, zagnanych w strony głodne 
i tych, którzy nigdy nie przestaną podziwiać i uwielbiać ogromny talent Moniuszki26.

25 Zob. W. Rudziński, Pozycja Moniuszki w kulturze polskiej XIX wieku, w: Muzyka polska w okresie zaborów, 
Warszawa 1997, s. 100.

26 B. Obara-Jędrychowska, Pieśni Moniuszki na Syberii w świetle listów rodziny Römerów, „Muzyka”1987, nr 4, 
s. 29-37.
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* * *

Moniuszko miał świadomość, iż pracuje „dla domowego użytku, pole, jak przy-
zna każdy, na którym trudno się rozpędzić”27. Ale wiedział także, jak niezwykle 
ważną funkcję pełniły jego pieśni. Tłumaczył kiedyś jednemu z przyjaciół, iż 
„muzyka potrzebuje wyrazów jak najmniej, ale tak one mają dokładnie myśl roz-
wijać, że niby jak łopatą do głowy sadzić słuchaczowi”28. 

Potomni docenili działalność autora Śpiewników domowych, w latach 30. Feliks 
Sachse napisał: 

Moniuszko, który „wrósł w ziemię ojczystą; wrósł w nią swym duchem, swą myślą 
i czuciem [...]. jej służył bez wytchnienia; jej złożył w dani swe siły, swe życie i swój 
talent. [...] Osądzając z tego punktu widzenia twórczość wielkiego kompozytora, oce-
nimy  prostotę  środków wyrazu jego kompozycyj jako wielką ofiarę, złożoną przez 
ambicje artysty na ołtarzu społecznej celowości29.

Streszczenie
Muzyka polska w XIX wieku powstawała w szczególnej sytuacji historycznej, w kraju rozdar-
tym między trzech zaborców. Przed twórcami stanęły zatem nowe wyzwania: kultura i sztuka 
(szczególnie literatura i muzyka) miały bezpośrednio służyć społeczeństwu i – docierając do 
jak największej liczby odbiorców – podtrzymywać tożsamość narodową. Wobec braku sal kon-
certowych oraz profesjonalnych wykonawców na pierwszy plan wysunęły się gatunki solowe i 
kameralne, a przede wszystkim pieśń.
Stanisław Moniuszko, wychowany w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych, działalność 
artystyczną traktował jako rodzaj posłannictwa, służby społecznej, twórczego obowiązku. 
Mając świadomość niskiego poziomu kultury muzycznej w warunkach zaborów, postanowił 
wydawać  zbiory pieśni, pisanych głównie do tekstów poetów polskich. Owe „śpiewniki domo-
we” miały stać się lekturą dostosowaną do różnych potrzeb, gustów, a także różnych umiejęt-
ności technicznych, dlatego obok utworów prostych (m.in. piosnki sielskie, dumki, krakowia-
ki), znalazły się w zbiorach pieśni trudne treściowo i wykonawczo. Wyróżniają się wśród nich 
utwory skomponowane do słów Adama Mickiewicza. Moniuszko miał świadomość, że poezja 
utrzymana w „stylu wysokim” wymaga odpowiedniego opracowania artystycznego i poziomu 
języka muzycznego. Stawiając wykonawcom wysokie wymagania wokalne i instrumentalne 
(dotyczy to przede wszystkim ballad), kompozytor naraził się na krytykę. Pouczał go m.in. J.I. 
Kraszewski („Prosilibyśmy tylko szanownego kompozytora, aby mając wzgląd na przyszłą i 
pożądaną popularność swych śpiewów, uczynił je o ile możności przystępnemi dla ogółu, u 
nas mało usposobionego i niechętnie walczącego z najmniejszą trudnością”). Nawet przyja-
ciel kompozytora, Aleksander Walicki, wspominał, iż ballady (Świtezianka, Rybka) z powodu 
trudności wykonawczych „dla ogółu śpiewającego były niedostępnemi, i z tego powodu roz-
powszechnić się nie mogły”.
Moniuszko, niewątpliwie rozgoryczony uwagami krytyka „o potrzebie zastosowania się do 
niedojrzałych pojęć”, ale równocześnie przyjmując jego racje, świadomie dokonał rewizji 
warsztatu kompozytorskiego prowadzącej do uproszczeń w zakresie melodii, rytmu, harmo-
nii, faktury. Wiedział, że tworzy muzykę mającą dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców, stąd 
jej przystępność, uzyskana m.in. poprzez „obniżenie” poziomu wymagań wobec wykonawcy. 
Na kształt jego twórczości w dużej mierze wpłynęły warunki, w jakich przyszło mu działać, 
a owa „prostota środków wyrazu jego kompozycji” uznana została przez potomnych (Feliks 
Sachse) jako „wielka ofiara, złożona przez ambicje artysty na ołtarzu społecznej celowości”.
Słowa kluczowe: kultura polska, Stanisław Moniuszko, pieśń, źródła literackie, poziom języka 
muzycznego

27 List Moniuszki do Józefa Sikorskiego z 11/23 grudnia 1850, w: Listy zebrane (131), s. 161.
28 List Moniuszki do Stefana Kowerskiego z 10 maja 1850, w: Listy zebrane (120), s. 152.
29 „Śpiewak”, maj 1930, nr 5.
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Reduction of Composition Means in the Songs by Stanislaw Moniuszko in the Context 
of the Status of Polish Culture During Foreign Partitions
Abstract
Polish music in the 19th century came into being in a unique political situation, in the country 
partitioned between three invading empires (Russia, Prussia and Austria). The artists thus 
faced new challenges; culture and art (particularly literature and music) gained a new social-
ly important function: art was to serve the society directly, meet its needs and reach the 
maximum audience. The lack of music halls and permanent symphony orchestras determined 
the proportions between music genres preferred by composers. Those which did not require 
large forces and could be performed even at home, i.e. solo and chamber pieces, took the 
lead – especially the form of song.
Stanisław Moniuszko (1819-1872), raised in the family with strong patriotic traditions, regar-
ded art as a kind of mission, public service and patriotic duty. Aware of the low level of music 
culture under Partitions, the composer adopted the idea of “home song books”, with lyrics 
chose mostly from Polish poetry. The Song Books were to cover the whole range of interests 
and become the reading matter suited for various needs, tastes and various levels of music 
skills: the pieces difficult both in content and performance requirements adjoined simple son-
gs (e.g. pastoral songs or dumkas). A special place among the “best poets” was reserved for 
Adam Mickiewicz – regarded as one of inspired poets of the nation. Moniuszko realized that 
the poetry in elevated style requires a suitable artistic arrangement and quality of musical 
language. The high vocal and instrumental requirements imposed on performers by the com-
poser concern mainly ballads, faced a strong criticism. One of his contemporary critics, J.I. 
Kraszewski, stated: We would kindly ask the composer, however, to have regard for the future 
popularity of his songs, which he certainly desires, and to do his best to make them accessible 
to the general public, which is hardly skilful in this country and reluctant to struggle even with 
the slightest difficulty. Even a friend of the composer, Aleksander Walicki, mentioned that the 
ballads (Świtezianka, Rybka) were inaccessible to the general community due to the perfor-
mance difficulty, and because of that they would not gain public recognition.
Clearly embittered by the critic’s comments and at the same time taking his point, in the sub-
sequent volumes of Home Song Books, Moniuszko partially reduced composition means for 
the sake of amateur performers who practised music at home. The later generations appre-
ciated the output of the author of Home Song Books, given the political and social conditions 
of his creative work. In the 1930s Feliks Sachse wrote: Judging the works of the great com-
poser from this point of view, we will see the simplicity of means of expression in his compo-
sitions as his great sacrifice of artistic ambition made on the altar of public usefulness.
Key words: Polish culture, Stanisław Moniuszko, song, poetic sources, quality of musical lan-
guage
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Władysław Żeleński należy do grona najwybitniejszych kompozytorów polskich 
drugiej połowy XIX wieku. Jego teka kompozytorska obfituje niemal we wszystkie 
gatunki i formy muzyczne uprawiane w tamtym okresie, począwszy od utwo-
rów solowych, poprzez kameralne, aż po symfoniczne i operowe. Jego zakres 
działań muzycznych nie ograniczał się tylko do kompozycji. Żeleński był również 
pianistą, organistą, czynnym dyrygentem, teoretykiem i krytykiem muzycznym, 
a także pedagogiem i organizatorem życia muzycznego najpierw w Warszawie, 
a potem w Krakowie. Do historii muzyki przeszedł jednak jako twórca oper i liryki 
wokalnej, ujawniając w tych gatunkach główną cechę swojego stylu – liryzm. 
W dziedzinie tej uznano go nie tylko za godnego następcę Stanisława Moniuszki, 
ale też za jego kontynuatora. 

Twórczość pieśniowa Żeleńskiego jest imponująca, liczy ponad dziewięćdziesiąt 
utworów. Kompozytor zajmował się nią prawie przez całe swoje życie, w związ-
ku z tym nie prezentuje się ona jednolicie. Pieśni odznaczają się nie tylko róż-
norodnością stylistyczną, ale też rozległą skalą nastrojów i bogatą zawartością 
treściowo-wyrazową tekstów słownych. Cechuje je ponadto duża rozpiętość 
gatunkowa, mistrzostwo formalne i znakomite rzemiosło kompozytorskie. Wiele 
lirycznych miniatur Żeleńskiego można zaliczyć do szczytowych osiągnięć pol-
skiej muzyki wokalnej drugiej połowy XIX wieku. 

Omawiając dzieła kompozytora trudno nie zauważyć faktu, że na ich powsta-
nie ogromny wpływ miały wydarzenia historyczne, które rozegrały się wówczas 
w kraju. Nie można więc pieśni Żeleńskiego rozpatrywać wyłącznie z muzyczne-
go punktu widzenia. Należy spojrzeć na nie również z perspektywy historycznej, 
kulturowej, a także biograficznej.

Żeleński urodził się w 1837 roku w Galicji w średnio zamożnej rodzinie ziemiań-
skiej o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec brał udział w powstaniu listopado-
wym, a dziadek był ojcem chrzestnym generała Jana Henryka Dąbrowskiego1. 
W domu rodzinnym kompozytora dbano o zachowanie języka, kultury i tradycji 
polskich, co z pewnością wpłynęło na jego późniejszą postawę.

Czas, w którym przyszło żyć Żeleńskiemu, obfitował w wiele tragicznych wyda-
rzeń, począwszy od rzezi galicyjskiej, w której zginął rozszarpany na oczach dzie-
ci ojciec kompozytora2, poprzez rewolucję 1848 roku w Krakowie, powstanie 
styczniowe, pierwszą wojnę światową, aż po wojnę polsko-bolszewicką. Każde 
to wydarzenie w większym lub mniejszym stopniu zaważyło na życiu i twórczości 
Władysława, lecz zdecydowanie największy wpływ na losy kompozytora miało 
powstanie styczniowe. Odcisnęło ono głęboki ślad nie tylko na jego życiu, ale 
również twórczości.

Debiut kompozytorski Żeleńskiego przypadł na drugą połowę lat pięćdziesią-
tych XIX wieku. Były to lata, w których narastała atmosfera niezgody na sytu-
ację polityczną i rodziło się oczekiwanie na kolejny zryw narodowowyzwoleńczy. 
W literaturze rozwijała się poezja tyrtejska, a w obiegu czytelniczym pojawiały 

1 Z. Sroczyński, Żeleńscy. Rodowód. Dzieje rodu Żeleńskich z Żelanki. Warszawa 1997, s. 32, 84-85.
2 W. Żeleński, Moje pamiętniki, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 30, s. 2.
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się reedycje utworów kojarzonych z powstaniem listopadowym3. Tego rodzaju 
poezję wykorzystał w swoich pierwszych pieśniach Żeleński, sięgając po wiersze 
poetów – czynnych uczestników powstania listopadowego: Stefana Garczyńskie-
go (Śpiew op. 1) i Józefa Bohdana Zaleskiego (Śpiewak w obcej  stronie op. 3, 
Spotkanie się nasze gdzieś daleko op. 7 nr 1, Zakochana op. 7 nr 2). Z tamtego 
okresu pochodzi również pieśń Pajęczyna op. 6, w której doszukać się można 
atmosfery przygotowań do powstania. Kompozycja ta została napisana do słów 
Władysława Syrokomli, który w roku 1858 przybył do Krakowa, gdzie został powi-
tany w sposób entuzjastyczny. Z pewnością kompozytor był na tym spotkaniu 
i być może to dało impuls do napisania pieśni do słów tego autora4.

Z okresem przygotowań do powstania styczniowego wiąże się również cykl pie-
śni zatytułowany Pięć śpiewów z królodworskiego rękopisu op. 10, skomponowa-
ny w czasie studiów kompozytora w Pradze. Dzieło to napisane zostało do słów 
Václava Hanki, znanego literata czeskiego, rzekomego odkrywcy staroczeskiego 
rękopisu, który odegrał ogromną rolę w czeskim odrodzeniu narodowym. Żeleń-
ski tak pisał o swoim dziele:

Są to jeszcze pieśni nadziei, szczęścia przyszłego, czasem gdzie niegdzie zawyje akord 
zwątpienia, po małych chmurach jednak horyzont znów się rozjaśnia. Jest w nich 
coś nieoznaczonego, symbolicznie powiedzianego, zgodnie z mem dotychczasowem 
postępowaniem…5

Kompozytor zaangażowany był wówczas w ruch studencki, który gromadził nie 
tylko wielu Polaków, ale również innych Słowian. Celem tego wszechsłowiańskie-
go związku było między innymi przygotowanie organizacji, które miały walczyć 
o niepodległość we własnych krajach6.

Kiedy jednak powstanie wybuchło Żeleński nie wziął w nim udziału, choć nosił 
się z takim zamiarem. W dwóch miejscach swojego krótkiego pamiętnika pisał: 

Kiedym wyjawił moją myśl […], że chcę iść do powstania i walczyć za ojczyznę, wszy-
scy mi odpowiedzieli, że mnie nie wolno narażać życia, które jest potrzebne dla sztu-
ki narodowej […] Na nic się nie przydasz, a szkoda twego talentu7. 

Kompozytor tworzył więc utwory o tematyce patriotycznej, a wśród nich ogrom-
nie wówczas popularną pieśń Czarna sukienka (zob. fot. 1), którą po raz pierwszy 
wykonano publicznie w Krakowie w 1863 roku na koncercie odbywającym się 
na rzecz rannych powstańców. Tematyka tej pieśni, napisanej do słów Konstan-
tego Gaszyńskiego, nawiązuje do powszechnego w XIX wieku zjawiska noszenia 

3 Poezja pierwszej połowy XIX wieku (preromantyzm – romantyzm). Antologia, wstęp, wybór tekstów i opra-
cowanie E. Grzęda, Wrocław 2007, s. 16-17.

4 Żeleński powrócił jeszcze raz do tekstu Syrokomli w roku 1895, opracowując go na nowo specjalnie dla „Echa 
Muzycznego”, które wydało mu nową wersję Pajęczyny w dodatku nutowym (Od redakcji, „Echo Muzyczne, 
Teatralne i Artystyczne” 1895 nr 630, s. 505; Kronika, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1895 nr 635, 
s. 573 oraz dodatek nutowy).

5 Ł. Wielkopolanin, [J. Łukaszewski?, Ł. Fiałkowski?], Z pobytu Władysława Żeleńskiego w Pradze. Wspomnie-
nie z r. 1860-1, Lwów 1898, s. 23.

6 Ibidem, s. 11.
7 W. Żeleński, Moje..., op. cit., s. 3.
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czarnej, skromnej sukienki jako znaku żałoby osobistej i narodowej. Tego rodzaju 
sukienki były noszone manifestacyjnie przez polskie kobiety, zwłaszcza u progu 
lat sześćdziesiątych, pomimo zakazu władz carskich. Były one ozdabiane patrio-
tyczną biżuterią, żelaznymi broszkami, szpilkami, symbolizującymi cierpienie 
i niewolę8.

Fot. 1. W. Żeleński, Dwie pieśni op. 12: 1. Czarna sukienka, 2. Do Polek, strona tytułowa, 
wyd. 2, S.A. Krzyżanowski, Kraków [1892-1897].

8 Poezja pierwszej połowy XIX wieku…, op. cit., s. 359.



117

Agnieszka Zwierzycka / Władysław Żeleński i jego twórczość liryczna

Z powstaniem styczniowym wiążą się również pieśni z opusu 19, napisane do 
słów Teofila Lenartowicza – Jaskółka i Łzy. Powstały one w roku 1864, kiedy zryw 
narodowowyzwoleńczy chylił się już ku upadkowi. Stąd ich nostalgiczno-elegijny 
ton: 

Gdzie ta chatka mchem obrosła,
Co mnie wychowała?
Gdzie jabłonka ta wyniosła,
Co w ogrodzie stała?

Gdzie to źródło żywej wody
Z pod ziemi bijące?
Gdzie te myśli dziewki młodej
Jak kwiatki na łące?

Chata w gruzy obalona
Źródła bić przestały,
Jabłoń w próchno zamieniona,
Jedne łzy zostały.

[T. Lenartowicz, Łzy9]

Powstanie styczniowe wywarło ogromny wpływ na dalsze losy pokolenia, do któ-
rego należał Żeleński. Wprawdzie poczucie klęski i załamanie wiary w sens wła-
snego działania nie trwały długo, ponieważ znalezione zostały nowe rozwiązania, 
które mogłyby wydźwignąć naród z upadku, ale jednak ciężar wspomnień tam-
tych lat generacja kompozytora dźwigała przez całe życie. U Żeleńskiego objawia-
ło się to między innymi kompozycjami pisanymi w rocznice wybuchu powstania. 
Do tego rodzaju utworów należą między innymi pieśni Polały się łzy i Słowiczku 
mój! do słów Adama Mickiewicza, napisane 25 lat po zrywie narodowowyzwo-
leńczym (zob. fot. 2)10. 

Polały się łzy me czyste, rzęsiste,
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie,
Na moją młodość górną i chmurną,
Na mój wiek męski, wiek klęski;
Polały się łzy me czyste, rzęsiste!...

[A. Mickiewicz, Polały się łzy11]

Wkrótce po klęsce powstania pokolenie Żeleńskiego znalazło nowy sposób na 
podtrzymanie ducha narodowego i odzyskanie niepodległości. Tym rozwiąza-
niem miały być założenia filozofii pozytywizmu, które dostosowano do specy-
ficznych polskich warunków. Był to program rozwoju kraju, kładący nacisk na 
konieczność pracy organicznej i pracy u podstaw, zarówno w zakresie gospodar-
czym, jak i kulturalnym. 

9 T. Lenartowicz, Poezye, Warszawa 1858.
10 Pieśni te dedykowane zostały: „Jaśnie Wielmożnej z hr. Potockich hr. Róży Raczyńskiej”, wdowie po synu Zyg-

munta Krasińskiego – Władysławie Wincentym, który w czasie powstania styczniowego pracował w Paryżu 
razem z księciem Władysławem Czartoryskim, zabiegającym o interwencję państw zachodnich na rzecz 
powstania.

11 Dzieła Adama Mickiewicza. Wydanie zupełne przez dzieci autora dokonane, t. 1, Paryż 1875.
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Fot. 2. W. Żeleński, Dwie  pieśni do słów Adama Mickiewicza: 1. Polały  się  łzy,  
2. Słowiczku mój!, strona tytułowa, S.A. Krzyżanowski, Kraków [1888-1889].

W programie tym kompozytor odnalazł idee, które mógł zrealizować we własnym 
życiu i w ten sposób spłacić dług wobec ojczyzny. Jednym z naczelnych postula-
tów pozytywizmu był postulat oświaty, z którego Żeleński uczynił cel swojej dzia-
łalności. Uczył zatem przedmiotów teoretycznych, gry na fortepianie i organach, 
nauczał zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, w instytucjach publicznych 
i prywatnie. W Krakowie powołał do życia konserwatorium muzyczne, w którym 
zatrudnił najlepszych ówcześnie pedagogów i wprowadził nowoczesny program 
nauczania.
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Swą wiedzą muzyczną kompozytor dzielił się nie tylko ze swoimi uczniami, edu-
kował również całe społeczeństwo. Czynił to za pomocą artykułów i recenzji 
muzycznych, zamieszczanych zarówno w czasopismach muzycznych, jak i niemu-
zycznych, a nawet w prasie codziennej. Kształcił w ten sposób gust melomanów, 
zapoznawał ich z wybitnymi dziełami muzycznymi, nazwiskami ze świata muzyki, 
przybliżał im nowe tendencje w kulturze. Jego działalność edukacyjna przejawia-
ła się również w organizowaniu, często za własne pieniądze, licznych koncertów 
i prezentowaniu publiczności utworów godnych wysłuchania. 

W nurt działalności edukacyjnej kompozytora wpisały się również jego liczne 
dzieła, zwłaszcza pieśni, które wypełniały lukę w ówczesnej polskiej literaturze 
muzycznej i dostarczały Polakom repertuaru do muzykowania domowego. Z racji 
swojej obsady miały większą możliwość dotarcia do społeczeństwa. Przeznaczo-
ne były dla każdego, musiały więc być i dla każdego przystępne. Stąd niezbyt sze-
roki ambitus, możliwość obniżenia w niektórych utworach wysokich dźwięków, 
brak przeznaczenia na konkretny głos. Stąd wyeksponowanie śpiewnej melodyki 
i stosowanie przejrzystych form. 

Śpiewna kantylena jest wręcz wyznacznikiem stylu kompozytora. Wielu muzy-
kologów twierdzi, że jest to podstawa jego talentu. Duże znaczenie ma też par-
tia instrumentalna. Żeleński wzmocnił i usamodzielnił jej rolę. Fortepian pełni 
różnorodne funkcje, często dialoguje z głosem, dopowiada, czasami go zdwa-
ja (w punktach kulminacyjnych utworu), współdziała z tekstem, tworzy ogólny 
nastrój dzieła, pełni funkcję ilustracyjną i kolorystyczną. Bogata faktura pieśni, 
o dużym wolumenie brzmienia, niejednokrotnie przypomina fakturę Brahmsa. 
Jak pisał Reiss12, partia instrumentalna w pieśniach Żeleńskiego z roli akompania-
mentu przeobraziła się w liryczny, nastrojowy poemat.

Starannym opracowaniem charakteryzuje się również forma. Antoni Sygietyń-
ski określa ją mianem prawdziwego klejnotu13, Felicjan Szopski zwraca uwagę 
na jej idealne wykończenie, wzorowe pod względem wszelkich zasad muzycz-
nej teorii14, Adam Rieger z kolei stwierdza, że poza najwybitniejszymi pieśniami 
Moniuszki i Pankiewicza nie ma w XIX wieku w Polsce pieśni o tak starannym 
i poprawnym wykończeniu formalnym15, a Anna Nowak mówi wręcz o mistrzo-
stwie w tym zakresie16. Pieśni Żeleńskiego cechuje ogromna różnorodność for-
malna – od budowy zwrotkowej, poprzez repryzową, dwuczęściową, rondo, aż 
po przekomponowaną i swobodną.

Równie bogato prezentują się pieśni Żeleńskiego pod względem gatunkowym. 
Odnaleźć tu można liryki przynależne do genre’u sielskiego i salonowego, pieśni 
choreiczne i o charakterze ludowym, liryczne i utrzymane w charakterze ballady, 
poematy liryczne i pieśni melancholijne.

12 J. Reiss, Historia muzyki w zarysie, Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań 1921, s. 558.
13 Podaję za: Z. Jachimecki, Władysław Żeleński, wyd.2 fotooffsetowe, Kraków 1987, s. 94.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 98.
16 A. Nowak, Pieśni Władysława Żeleńskiego, w: Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888-1988. W 100-lecie 

Akademii Muzycznej w Krakowie, red. T. Malecka, Kraków 1992, s. 25.
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Liryki Żeleńskiego, poza walorami muzycznymi, odegrały jeszcze inną ważną rolę. 
W czasie gdy język polski zniknął ze szkół, stały się – podobnie jak pieśni Moniusz-
ki – „szkołą języka i literatury ojczystej”17. Zapoznawały młodzież z poezją polską, 
z jej najnowszymi nurtami, z nazwiskami polskich poetów. 

Poza dwoma wyjątkami18, Żeleński opracowywał wyłącznie poezję polską, co 
wyraźnie odróżnia go od innych twórców (Galla, Pankiewicza, Paderewskiego), 
piszących również do słów poetów obcych. Kompozytor tak wypowiedział się na 
ten temat: 

W wieszczach naszych i zabytkach prastarej pieśni znajduję tyle źródeł ożywczych, iż 
nie przyszło mi nigdy na myśl szukać ich poza granicami naszej poezji19.

Żeleński nie brał na warsztat tekstów słabych, do czego przyczyniło się z pewno-
ścią jego wykształcenie humanistyczne i szeroka wiedza w tym zakresie, a także 
małżeństwo z Wandą Grabowską, która zajmowała się literaturą. Kompozytor 
był otwarty na nową poezję i zawsze umuzyczniał wiersze zgodne z tendencjami 
swojej epoki. W młodości wykorzystywał liryki poetów należących do pierwsze-
go i drugiego pokolenia romantyków20. W późniejszych fazach swojej twórczości, 
jeśli sięgał do poezji romantycznej, to zazwyczaj wiązało się to z różnego rodzaju 
rocznicami i jubileuszami, tak jak w wypadku Mickiewicza21 czy Kraszewskiego22, 
lub z nadal żywą działalnością i popularnością konkretnego poety (Karol Kucz23, 
Antoni Edward Odyniec24). Wiersze Krasińskiego25 z kolei umuzycznił jako jeden 
z pierwszych kompozytorów. Należy przypomnieć, że twórczość liryczna tego 
wieszcza ujawniona została dopiero w drugiej połowie XIX wieku, wcześniej, za 
życia poety, znana była tylko wąskiemu gronu najbliższych, adresatom utworów, 
rodzinie i przyjaciołom. Żeleński sięgnął też, zgodnie z ówczesną tendencją, po 
poezję najwybitniejszych poetów doby pozytywizmu – Asnyka26 i Konopnickiej27, 
a pod koniec XIX wieku, jako jeden z pierwszych kompozytorów, wykorzystał 
poezję modernistyczną, często pochodzącą z debiutanckich tomików wierszy28. 

17 W. Rudziński, Wstęp, [w:] S. Moniuszko, Śpiewnik domowy. Antologia pieśni na głos i fortepian, Kraków 1988, s. IV. 
18 Nocna jazda według H. Heinego i Pięć śpiewów z królodworskiego rękopisu do słów V. Hanki w tłumaczeniu 

L. Siemieńskiego.
19 Fa-sol, Z Filharmonii. W gabinecie dyrektora. Władysław Żeleński, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 

1902 nr 968, s. 182.
20 Żeleński umuzycznił poezję Mikołaja Bołoz-Antoniewicza, Stefana Garczyńskiego, Konstantego Gaszyńskiego, 

Teofila Lenartowicza, Adama Mickiewicza, Mirona, Mieczysława Romanowskiego, Władysława Syrokomli, 
Józefa Bohdana Zaleskiego, Franciszka Żyglińskiego.

21 Polały się łzy, Słowiczku mój! – 25. rocznica powstania styczniowego; Te rozkwitłe ciche drzewa – pogrzeb 
narodowy Mickiewicza na Wawelu; Idę ja Niemnem, Komu ślubny splatasz wieniec – stulecie urodzin poety 
i odsłonięcie jego pomnika w Krakowie.

22 Pieśń Jaruhy – jubileusz pięćdziesięciolecia działalności poety.
23 Do słów K. Kucza Żeleński napisał jedną pieśń – Róża dzika.
24 Poezję A.E. Odyńca kompozytor wykorzystał tylko w jednej pieśni – Czy aniołek czy diabełek?.
25 Do słów Krasińskiego Żeleński napisał następujące pieśni: Z Nieboskiej  komedyi, Zawsze  i wszędzie, Przy 

rozstaniu, Elegia, Czy pamiętasz?. 
26 Do słów Asnyka Żeleński napisał następujące pieśni: Gdy ostatnia  róża  zwiędła, Zaczarowana  królewna, 

Powrót piosenki, Pan Jezus chodzi po świecie, Siedzi ptaszek na drzewie.
27 Poezję Konopnickiej Żeleński wykorzystał w następujących pieśniach: Z nocy letnich, Na fujarce, Z łąk i pól, 

Poleciały pieśni moje.
28 Żeleński umuzycznił poezję Jacka Malczewskiego, Józefa Relidzyńskiego, Lucjana Rydla, Kazimierza Przerwy-

Tetmajera, Zofii Ułaszynówny, Maryli Wolskiej.
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Żeleński z wieloma poetami znał się osobiście, o czym świadczą chociażby 
poświęcone im dedykacje utworów29. Z jednymi łączyła go przyjaźń, z innymi 
koligacje rodzinne. Narcyzę Żmichowską, piszącą pod pseudonimem Gabriella, 
kompozytor poznał przez swoją narzeczoną, a wkrótce żonę – Wandę z Gra-
bowskich Żeleńską, która wręczyła mu w dniu zaręczyn „oprawne w brązową 
skórę tomiki Pism Gabrielli”30, a do poetki napisała w liście: „Nareszcie znala-
złam kogoś, co mi Gabriellę na fortepianie wygra i uwieczni w tonie. Zobaczy 
pani, że to będą rzeczy śliczne. Musi się pani z całym śpiewnikiem zapoznać”31. 
Poetkę i Wandę łączyła głęboka, dozgonna przyjaźń, wręcz fascynacja, zwłasz-
cza ze strony Wandy. Żmichowska była gościem na ślubie Żeleńskich, zosta-
ła matką chrzestną ich najstarszego syna, który na jej cześć otrzymał imiona 
Stanisław Gabriel, podobnie jak trzeci syn, któremu nadano imiona Edward 
Narcyz. Tadeusz (Boy) twierdził, że matka „udzieliła swego kultu mężowi […], 
który napisał muzykę do licznych poezyj Żmichowskiej”32. Żeleński wykorzystał 
bowiem siedem wierszy poetki: Z Księgi pamiątek, Podarunek, Tęsknota, Nie-
podobieństwo, Łaskawa dziewczyna, Co bym ci chciała dać?, Dziwne dziewczę 
(zob. fot. 3).

Z kolei z Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem łączyły Żeleńskiego więzy rodzinne. 
Poeta był synem szwagierki kompozytora – Julii z Grabowskich Tetmajerowej. 
Wanda Żeleńska była nie tylko matką chrzestną poety i jego pierwszą nauczy-
cielką, ale również przyjaciółką. Tetmajer należał do jej ulubieńców, a po śmierci 
Adolfa Tetmajera, ojca Kazimierza, mieszkał razem ze swoją matką przez jakiś 
czas w domu kompozytora. 

Kazimierz przyjaźnił się również z synem Żeleńskich – Tadeuszem (Boyem)33. Wła-
dysław Żeleński był jednym z pierwszych kompozytorów, a być może pierwszym 
w ogóle, który umuzycznił wiersze poety. Wykorzystał ich aż dziewięć: Zawód, 
A kiedy będziesz moją żoną34, Cień Chopina, Na Anioł Pański, Blada róża, Brzozy, 
Wierzba, Preludium. Widzę ją, Skonaj ty serce! (zob. fot. 4).

Poprzez Boya i Tetmajera miał też Władysław kontakt z cyganerią młodopolską, 
między innymi z Lucjanem Rydlem35 i Jackiem Malczewskim36, który namalował 
mu słynny portret z muzą (zob. fot. 5).

29 Na śnieżnym krzaku choiny, Robaczek kochał się w róży – Teresie Wodzickiej; Szło dziecię z fujarką – Marii 
Kwileckiej; Na Anioł Pański – Kazimierzowi Tetmajerowi; Ja tobie serce ślę – Jackowi Malczewskiemu; O Jaśku 
spod Sącza, Dola moja – Maryli Wolskiej; Dumka. W białym sadzie kwitną drzewa, Preludium. Drzemie blask 
miesiąca, Dumka. Płyną wonie czeremchowe – Zofii Ułaszynównej.

30 Narcyssa  i  Wanda.  Listy  Narcyzy  Żmichowskiej  do  Wandy  Grabowskiej  (Żeleńskiej), wyd. i wstępem 
poprzedził Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1930, w: Narcyza Żmichowska, Listy, t. 5, wyd. B. Winklowa i H. 
Żytkiewicz, Warszawa 2007, s. 7.

31 Ibidem, s. 24.
32 Ibidem, s. 7.
33 N. Żmichowska, op. cit., s. 735; B. Winklowa, Narcyza Żmichowska i Wanda Żeleńska, Kraków 2004, s. 66.
34 Tytuł wiersza: Dla rymu.
35 Do tekstu poety Żeleński napisał dwie pieśni: Leci piosenka i Ja dzisiaj wieczorem.
36 Żeleński umuzycznił liryk Malczewskiego Ja tobie serce ślę.
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Fot. 3. W. Żeleński, Pieśni  Gabryelli op. 25, strona tytułowa, F. Hösick, Warszawa 
[1876-1877].
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Fot. 4. W. Żeleński, Pieśni Kazimierza Tetmajera, strona tytułowa, M. Arct, Warszawa 
[1901].
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Fot. 5. J. Malczewski, Portret Władysława Żeleńskiego https://www.google.com/url
?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhqIH
GnZjjAhXx0aYKHXykBiIQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fcyfrowe.mnw.art.pl%2
Fdmuseion%2Fdocmetadata%3Fid%3D4957&psig=AOvVaw3RQI_iSS3e6LQSWCjfz6-
v&ust=1562225464319975
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Żeleński nigdy nie poznał Adama Mickiewicza, ale utrzymywał przyjazne stosunki 
z jego synem – Władysławem, bywającym na niedzielnych spotkaniach w domu 
Żeleńskich. Bliski kontakt miał też kompozytor z rodziną Zygmunta Krasińskiego, 
dzięki czemu dysponował rękopisami wierszy poety37. Ponadto kilka pieśni 
zadedykował członkom rodziny Krasińskich38.

Tematyka pieśni Żeleńskiego jest różnorodna. Przeważa miłosna, ale ogromną 
rolę odgrywa również patriotyczna, często zresztą łączona z miłosną. Ponadto 
odnaleźć można pieśni o tematyce społeczno-obyczajowej, a w ostatnim okre-
sie twórczości kompozytora liryki o problematyce filozoficzno-refleksyjnej. Skala 
nastrojów jest równie bogata. Można się bowiem spotkać z tonem elegijnym, 
dramatycznym, namiętnym, nostalgicznym, pogodnym, radosnym, żartobliwym, 
uroczystym, refleksyjnym, agitacyjnym, pochwalnym czy melancholijnym. Zdecy-
dowanie jednak przeważa nastrój smutku, tęsknoty i żalu. 

Kompozytor znakomicie oddawał nastrój poezji, dobierał takie środki muzyczne, 
które jak najpełniej odzwierciedlałyby charakter wiersza, jego wyraz i ekspresję. 
Stosował zabiegi ilustracyjne, wprowadzał też elementy symboliczne, wiązał 
wspólnym materiałem motywicznym te same lub podobne słowa, zwroty czy 
wersy. Czynił to zarówno w partii fortepianu, jak i w głosie wokalnym.

Żeleński rozpoczął swoją twórczość pieśniarską od wzorowania się na stylu 
Moniuszki, podobnie jak to czynili inni kompozytorzy tamtego okresu. Później 
jednak znalazł własne środki i rozwiązania, wprowadził elementy nieznane 
w muzyce polskiej, charakterystyczne dla stylu Schumanna i Brahmsa, a nawet 
typowe dla estetyki modernistycznej. Był jednym z najwybitniejszych twórców 
pieśni solowej drugiej połowy XIX wieku, kompozytorem, którego pieśni posia-
dają cechy indywidualne i oryginalne, dzięki czemu stanowią istotne ogniwo 
między twórczością liryczną Stanisława Moniuszki a pieśniami kompozytorów 
Młodej Polski.

Tabela 1. Chronologiczny spis wszystkich pieśni solowych Władysława Żeleńskiego

Tytuł pieśni Opus i numer Słowa

Śpiew op. 1 Stefan Garczyński

Moja pieszczotka op. 2 Adam Mickiewicz

Śpiewak w obcej stronie op. 3 Józef Bohdan Zaleski

Pajęczyna op. 6 Władysław Syrokomla 

Spotkanie się nasze gdzieś daleko 
Czarnobrywka (druga wersja pieśni Spotka-
nie się nasze gdzieś daleko)

op. 7 nr 1 Józef Bohdan Zaleski

Zakochana op. 7 nr 2 Józef Bohdan Zaleski

Triolety op. 8 nr 1 Józef Bohdan Zaleski

37 Rękopisy dostarczyła kompozytorowi Adamowa Potocka, szwagierka poety. Zostały one wykorzystane w pie-
śniach zatytułowanych Elegia oraz Przy rozstaniu.

38 Z Nieboskiej komedyi, Zawsze i wszędzie, Polały się łzy, Słowiczku mój!, Zaczarowana królewna, Przy rozsta-
niu, Elegia.
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Tytuł pieśni Opus i numer Słowa

W imionniku op. 8 nr 2 Adam Mickiewicz

Wspomnienie op. 8 nr 3 Józef Bohdan Zaleski

Pięć śpiewów z królodworskiego rękopisu: 
1. Zazulka 

op. 10 nr 1
Václav Hanka
tłum. Lucjan Siemieński

2. Róża op. 10 nr 2
Václav Hanka
tłum. Lucjan Siemieński

3. Opuszczona op. 10 nr 3
Václav Hanka 
tłum. Lucjan Siemieński

4. Skowronek op. 10 nr 4
Václav Hanka 
tłum. Lucjan Siemieński

5. Wianek op. 10 nr 5
Václav Hanka 
tłum. Lucjan Siemieński

Czarna sukienka op. 12 nr 1 Konstanty Gaszyński

Do Polek op. 12 nr 2 Franciszek Żygliński

Rojenia wiośniane op. 13 Józef Bohdan Zaleski

Mój kwiatek  op. 14 nr 1 Mikołaj Bołoz Antoniewicz

Posyłka op. 14 nr 2 Mikołaj Bołoz Antoniewicz

Młodo zaswatana op. 19 nr 1 Józef Bohdan Zaleski

Jaskółka op. 19 nr 2 Teofil Lenartowicz

Łzy op. 19 nr 3 Teofil Lenartowicz

Sen nocy letniej op. 23 nr 1 Miron 

Pod okienkiem op. 23 nr 2 Miron

Dzikie sny op. 24 Mieczysław Romanowski

Pieśni Gabryelli:
1. Z księgi pamiątek

op. 25 nr 1 Narcyza Żmichowska

2. Podarunek op.25 nr 2 Narcyza Żmichowska

3. Tęsknota op. 25 nr 3 Narcyza Żmichowska

4. Niepodobieństwo op. 25 nr 4 Narcyza Żmichowska

5. Łaskawa dziewczyna op. 25 nr 5 Narcyza Żmichowska

6. Co bym ci chciała dać? op. 25 nr 6 Narcyza Żmichowska

7. Dziwne dziewczę op. 25 nr 7 Narcyza Żmichowska

Z teki Józefa Kościelskiego:
1. Tęsknota za zimą

op. 26 nr 1 Józef Kościelski

2. Dzieje serca op. 26 nr 2 Józef Kościelski

3. Wieje wietrzyk op. 26 nr 3 Józef Kościelski

4. Pytania op. 26 nr 4 Józef Kościelski

Czy aniołek, czy diabełek? Antoni Edward Odyniec

Pieśń Jaruhy Józef Ignacy Kraszewski

Marzenia dziewczyny z czeskiego

Róża dzika Karol Kucz
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Tytuł pieśni Opus i numer Słowa

Niepewność Adam Mickiewicz

Z Nieboskiej komedyi Zygmunt Krasiński

Zawsze i wszędzie Zygmunt Krasiński

Na śnieżnym krzaku choiny
Iwara, pseud. 
Teresy Wodzickiej

Robaczek kochał się w róży
Iwara, pseud. 
Teresy Wodzickiej

Polały się łzy Adam Mickiewicz

Słowiczku mój Adam Mickiewicz

Z nocy letnich Maria Konopnicka

Na fujarce Maria Konopnicka

Z łąk i pól Maria Konopnicka

Poleciały pieśni moje Maria Konopnicka

Szło dziecię z fujarką Maria Kwilecka

Te rozkwitłe ciche drzewa Adam Mickiewicz

Nie wróci! Teresa Wodzicka

Co mi tam! Teresa Wodzicka

Złota rybka Jan Zacharyasiewicz

Gdy ostatnia róża zwiędła Adam Asnyk

Zaczarowana królewna Adam Asnyk

Zawód Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Przy rozstaniu Zygmunt Krasiński 

Elegia Zygmunt Krasiński

Pieśni Dudarza:
1. Idę ja Niemnem

Adam Mickiewicz

2. Komu ślubny splatasz wieniec
Adam Mickiewicz/
Tomasz Zan39

Czy pamiętasz? Zygmunt Krasiński

Smutno Marian Gawalewicz

Serenada Marian Gawalewicz

Babie lato Marian Gawalewicz

A kiedy będziesz moją żoną Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Cień Chopina Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Na Anioł Pański Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Blada róża Kazimierz Przerwa-Tetmajer
39

39 Autorem wiersza jest Tomasz Zan. Mickiewicz jedynie włączył ten tekst do swojego romansu zatytułowanego 
Dudarz i określił jako „triolety wyjęte […] z poezyj Tomasza Zana” (A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 1, red. 
K. Górski, Wrocław 1971, s. 71.
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Tytuł pieśni Opus i numer Słowa

Brzozy Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Wierzba Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Powrót piosenki Adam Asnyk

Pan Jezus chodzi po świecie Adam Asnyk

Siedzi ptaszek na drzewie Adam Asnyk

Widzę ją Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Skonaj ty serce! Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Ja tobie serce ślę Jacek Malczewski

Leci piosenka Lucjan Rydel

Ja dzisiaj wieczorem Lucjan Rydel

O Jaśku spod Sącza Maryla Wolska

Dola moja Maryla Wolska

Rapsod. Szum drzew Józef Relidzyński

O, pieśni moje! Józef Relidzyński

Dumka. W białym sadzie kwitną drzewa Zofia Ułaszynówna

Preludium. Drzemie blask miesiąca Zofia Ułaszynówna

Dumka. Płyną wonie czeremchowe Zofia Ułaszynówna

Sen40 Adam Mickiewicz

Nocna jazda41 Według Heinricha Heinego

Życzenie42 Franciszek Żygliński
404142
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Streszczenie
Władysław Żeleński był kompozytorem wszechstronnym, sięgającym niemal do wszystkich 
gatunków i form muzycznych uprawianych w drugiej połowie XIX wieku. Do historii muzyki 
przeszedł jednak jako twórca oper i liryki wokalnej. Jego twórczość pieśniowa jest imponują-
ca, liczy ponad dziewięćdziesiąt utworów. Ich powstanie ściśle wiąże się z sytuacją historyczną 
i kulturową kraju, a także z życiem osobistym kompozytora. Pieśni odznaczają się nie tylko 
różnorodnością stylistyczną, ale też rozległą skalą nastrojów i bogatą zawartością treściowo
-wyrazową tekstów słownych. Cechuje je ponadto duża rozpiętość gatunkowa, mistrzostwo 
formalne i znakomite rzemiosło kompozytorskie. 
Żeleński rozpoczął swoją twórczość pieśniarską od wzorowania się na stylu Moniuszki, podob-
nie jak to czynili inni kompozytorzy tamtego okresu. Później jednak znalazł własne środki 
i rozwiązania, wprowadził elementy nieznane w muzyce polskiej, charakterystyczne dla stylu 
Schumanna i Brahmsa, a nawet charakterystyczne dla estetyki modernistycznej. Był jednym 
z najwybitniejszych twórców pieśni solowej drugiej połowy XIX wieku, kompozytorem, którego 
pieśni posiadają cechy indywidualne i oryginalne, dzięki którym stanowią one istotne ogniwo 
między twórczością liryczną Stanisława Moniuszki a pieśniami kompozytorów Młodej Polski.
Słowa kluczowe: Władysław Żeleński, pieśń solowa, poezja i poeci XIX wieku, powstanie 
styczniowe, pozytywizm
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Wladyslaw Zelenski and his lyrical works

Abstract
Władysław Żeleński was a versatile composer who employed almost all musical genres and 
forms used in the second half of the 19th century. He went down in the history of music as an 
author of operas and vocal lyrical compositions. His impressive song oeuvre includes over 90 
works whose origins are closely related to the historical and cultural situation of the compo-
ser’s homeland, as well as to his personal life. Żeleński’s songs are not only stylistically diverse, 
but they also present an extensive range of moods, while their texts are particularly rich in 
terms of content and expression. Moreover, they belong to a wide variety of genres, and they 
are masterpieces of from and compositional craftsmanship.
Żeleński, just like other composers of that period, modelled his early songs on Moniuszko’s 
style. Later, however, he found his own musical means and solutions and introduced in his 
works the elements – previously unknown to Polish music – characteristic of Schumann’s and 
Brahms’ style or even of modernist aesthetics. He was one of the most outstanding compos-
ers of solo songs in the second half of the 19th century. His songs are individual and original, 
and thanks to that they form and important link between Stanisław Moniuszko’s lyrical works 
and the songs by the composers of the Young Poland movement.
Key words: Władysław Żeleński, solo song, poetry and poets of the nineteenth century, the 
January Uprising, positivism
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Za sprawą Josepha Hertera i dostarczonych przez niego materiałów źródłowych, 
od prawie dwudziestu lat dorobek oraz postać postromantycznego kompozyto-
ra emigracyjnego Zygmunta Stojowskiego wyłania się z odmętów zapomnienia, 
odzyskując należną mu pozycję w muzycznej historii narodu polskiego. Zygmunt 
Stojowski coraz powszechniej rozpoznawany i doceniany jest jako kompozytor, 
pianista, wybitny pedagog. Jego twórczość fortepianowa, symfoniczna i kame-
ralna jest obiektem badań1, a także coraz częściej pojawia się w programach sal 
koncertowych. Tymczasem w materiałach wydanych i rękopiśmiennych, składa-
jących się na dorobek kompozytorski Stojowskiego, pośród różnych form instru-
mentalnych, stale, choć dość nieregularnie, pojawiają się również formy wokal-
ne, głównie pieśni2. Stojowski, jako uczeń Władysława Żeleńskiego w Krakowie, 
wychowany został w duchu tradycji romantycznej, która zarówno doceniała jak 
i chętnie posługiwała się formą pieśni, dlatego nie dziwi fakt, że i wśród kompo-
zycji Zygmunta Stojowskiego można takowe znaleźć. 

Stojowski miał wszelkie predyspozycje, aby być interesującym autorem liry-
ki wokalnej. Oprócz, wspomnianej już, odebranej starannej i wszechstronnej 
edukacji, salonowego obycia na prawdziwie europejskim poziomie, upodo-
bania do form miniaturowych, był również wybitnym poliglotą, który posługi-
wał się językami z wielkim smakiem i znawstwem. Tymczasem pieśni Stojow-
skiego są nieliczne, komponowane z długimi przerwami. Do dziś zachowały 
się dwa cykle, dwa zbiory opracowań pieśni ludowych, wydania indywidual-
nych pieśni oraz trzy pieśni młodzieńcze zachowane w rękopisach. Aktual-
nie można jedynie domniemywać co było tego przyczyną, ponieważ, mimo 
że Stojowski chętnie i szeroko wypowiadał się na różne tematy, to w chwili 
obecnej niepodobna odnaleźć źródeł, w których poruszałby temat swoich 
pieśni czy muzyki wokalnej w ogóle, za wyjątkiem może drobnej uszczypli-
wości zawartej w liście do I.J. Paderewskiego, kiedy to wyjaśnia, że gdy jest 
pytany o to, czy jego synowie są muzykalni, odpowiada: „Nie, śpiewają”3. 
Wyjaśnień mogłaby prawdopodobnie dostarczyć lektura zachowanych zapi-
sków Stojowskiego, przechowywanych w Polish Music Center w Los Angeles4, 
jednak zbiór ten jest niczym mityczna puszka – wciąż czeka na swoją Pando-
rę, która zdecyduje się ją otworzyć. 

Mimo tej oczywistej niedogodności w postaci braku bezpośrednich wskazówek 
wykonawczych odnoszących się do muzyki wokalnej, można z powodzeniem 
czerpać je z zapisków odnoszących się do muzyki i techniki fortepianowej, które 
mogą zostać z łatwością wykorzystane w odniesieniu także do liryki wokalnej. 

1 Jedną z prac doktorskich jest praca Marcina Niesiołowskiego, Analiza problemów wykonawczych w wybra-
nych utworach Zygmunta Stojowskiego: Suite en Mi bemol pour Grand Orchestre, Le Printemps, Modlitwa 
za Polskę – w aspekcie interpretacji dyrygenckiej, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 
2009.

2 Zygmunt Stojowski skomponował również dwie kantaty: Modlitwa za Polskę op.40 na sopran, baryton, chór 
i orkiestrę dedykowaną własnej matce oraz Les Printemps op.7 na chór i orkiestrę którą poświęcił jednemu 
ze swych mistrzów Leo Delibesowi.

3 Z listu Z. Stojowskiego do I.J. Paderewskiego z 20.04.1938, cytat za Joseph Herter, Zygmunt Stojowski Life 
and Music, Figueroa Press, Los Angeles, 2007, str. 89.

 4 J. A. Herter, Annotated Catalogue of Music by Zygmunt Stojowski, online: https://polishmusic.usc.edu/re-
search/publications/polish-music-journal/vol5no2/stojowski-catalogue/ (dostęp 13.08.2019).
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Kompozytor wielokrotnie na przykład podkreśla służebną rolę techniki w budo-
waniu interpretacji, osiąganiu pożądanego poziomu ekspresji, odnajdowaniu 
prawdziwej wartości muzyki. Jednak, jak zawsze w przypadku Stojowskiego, to 
co wydaje się być oczywiste, ma swoje drugie dno. Kompozytor owszem, mówi 
o technice tylko jako o narzędziu, jednak nie zapominajmy, że jest to opinia pia-
nisty wirtuoza, artysty słynnego z doskonałej biegłości i wysublimowanego stylu. 
Joseph Herter wspomina w biografii kompozytora, że Stojowski, mimo że praco-
wał jako pełnoetatowy pedagog, był w stanie przygotować 5 różnych programów 
w przeciągu zaledwie dwu miesięcy5.

Ta tytaniczna pracowitość i dążenie do doskonałości przekłada się bezpośred-
nio także na jego pieśni, które stanowią duże wyzwanie interpretacyjne. Nie ma 
w nich miejsca na generalizowanie, rozśpiewanie się, rozgrzanie. Jeżeli nie rozpo-
czyna się wykonania z punktu głębokiego przeżycia artystycznego, którego efek-
tem są podane pierwsze frazy instrumentalnego wstępu lub pierwszego wersu 
pieśni, jest prawie pewne, że interpretacja chybi. Przykładem tego może być cho-
ciażby początek pierwszej pieśni z opusu 116, Letni wieczór, gdzie pierwsza fraza 
wokalna, złożona z dwóch zdań muzycznych, rozpościera się na przestrzeni pra-
wie 11 taktów, stanowiąc jedną piątą całej pieśni i determinując równocześnie 
podanie fraz kolejnych. Błędu interpretacyjnego, popełnionego przy rozpoczęciu, 
nie ma zatem jak naprawić. Zdarza się również, jak w ostatniej z 6 pieśni op. 337, 
gdzie z kolei pieśń rozpoczyna fortepian czterotaktowym wstępem, będącym 
zarazem konkluzją, do której wokalista będzie dążył na przestrzeni kolejnych 49 
taktów pieśni. Nie zapominając oczywiście o tym, że przytoczona fraza stanowi 
ostatnią frazę i zamknięcie całego cyklu. Jest to zaledwie niewielki przykład jak 
wymagający a zarazem fascynujący jest ów materiał muzyczny.

Pieśni z okresu krakowskiego

Z okresu, nazwijmy go umownie krakowskim8, kiedy to, za sprawą księżnej Mar-
celiny Czartoryskiej, Stojowski kontynuował edukację muzyczną pod kierunkiem 
Władysława Żeleńskiego9, pochodzą zachowane w rękopisach10 trzy młodzień-
cze pieśni, bardzo zróżnicowane pod względem formy, charakteru oraz stopnia 
dopracowania. Skomponowana w Ischl11 i datowana na sierpień 1884 pieśń 
Tęsknota do słów Narcyzy Żmichowskiej, Niegodziwy – żartobliwa pieść do słów 
Rodocia, skomponowana w Krakowie w marcu 1886 roku oraz datowana trzy 
miesiące później12 Szkoda do poezji Adama Asnyka. Pomimo niewątpliwej urody 

5 J.A. Herter, Zygmunt Stojowski Life and Music, Los Angeles, 2007, s. 57.
6 5  Mélodies, on-line: https://imslp.org/wiki/5_M%C3%A9lodies,_Op.11_(Stojowski,_Sigismond) (dostęp 

13.08.2019).
7 Euphonies, on-line:https://imslp.org/wiki/Euphonies,_Op.33_(Stojowski,_Sigismond) (dostęp 13.08.2019).
8 Mówimy o okresie od momentu rozpoczęcia studiów u Władysława Żeleńskiego, aż do wyjazdu na studia do 

konserwatorium w Paryżu w 1887 roku.
9 J.A. Herter, Zygmunt Stojowski Life and Music, op.cit., s. 26-27.
10 Six Musical Notebooks.
11 Wedle wskazówek Hertera Bad Ischl był letnim domem Teodora Leszetyckiego, gdzie często spędzał wakacje 

ze swym przyjacielem Brahmsem.
12 Herter w biografii kompozytora błędnie podaje datowanie na wrzesień 1886 roku, oryginalna data pochodzi 

wprost z rękopisu.
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oraz ich znacznej wartości artystycznej, nie da się ukryć, że są to utwory mło-
dzieńcze, którym daleko do doskonałości. 

Z trzech wymienionych pieśni tylko Tęsknota sprawia wrażenie utworu skończo-
nego. Utrzymana w tempie lento ma non  troppo ma wyraźną trójdzielną for-
mę, która prawidłowo odzwierciedla budowę wiersza. Rękopis jest czytelny, brak 
jest wątpliwości harmonicznych, tekst13 jest starannie podłożony, chociaż znak 
repetycji po pierwszej zwrotce wydaje się być oczywistym błędem, bądź pozo-
stałością po niewykorzystanej koncepcji muzycznej. Zwraca również uwagę brak 
jakichkolwiek oznaczeń dynamicznych. Mimo to, nie można odmówić 14-letnie-
mu Stojowskiemu, że ubrał pieśń w zgrabną formę, stworzył płynną narrację, 
a zastosowane zwroty harmoniczne ułatwiają niewymuszoną interpretację. 

Pozostałych pieśni, chociaż niezwykle interesujących i ukończonych w stopniu 
umożliwiającym ich wykonanie, z pewnością nie można uznać za dopracowane. 
W krótkiej i dowcipnej pieśni Niegodziwy do słów galicyjskiego satyryka Mikołaja 
Biernackiego14, pozostawiona jest bez dodatkowych notatek sekwencja 3 nastę-
pujących po sobie fraz wokalnych z akompaniamentem fortepianu, stanowią-
cych kontynuację myśli muzycznej z pierwszej strofy, jak gdyby zabrakło kom-
pozytorowi tekstu do uzyskania zadowalającej formy. Być może dlatego pieśń ta 
nigdy nie została ukończona. 

Z kolei w pieśni Szkoda, na przestrzeni 11 taktów ewidentnie brak partii lewej ręki 
w akompaniamencie. Szesnastoletni podówczas Stojowski odnotował wprawdzie 
powrót do klucza basowego, co sugeruje, że zamierzał kontynuować akompania-
ment wedle rozpoczętego schematu, jednak luki tej nigdy nie wypełnił. Niedo-
statki te znacznie utrudniają interpretację, lecz nie uniemożliwiają wykonania. 
Wprawdzie budowanie naturalnych kulminacji i swobodne operowanie wolume-
nem głosu jest utrudnione i musi zostać starannie przemyślane w celu uzyskania 
optymalnego efektu, jednak satysfakcjonujące wykonanie zarówno dla pianisty 
jak i śpiewaka jest jak najbardziej możliwe. Nie jest to trud bezcelowy, gdyż pieśń 
jest niezwykle emocjonalna, cechująca się piękną harmonią. Jest również intere-
sująca pod względem budowy, ponieważ Stojowski, zmieniając dość trudną ory-
ginalnie wersyfikację wiersza oraz zastępując ją własnym podziałem formalnym, 
stworzył ciekawą pod względem konstrukcji pieśń. Można jedynie żałować, że 
nie pokusił się o jej dokończenie. 

Omawiane rękopisy nie są obecnie powszechnie dostępne, pozostając w zbio-
rach Polish Music Centre. Można się tylko zastanawiać, czy i kto pokusi się o ich 
wydanie oraz w jakiej formie. Czy publikacja ograniczy się jedynie do oryginału, 
czy poczynione zostaną korekty oraz uzupełnienia.

13 Tekst pieśni różni się od tekstu oryginalnego w wielu miejscach, jednak dostosowywanie tekstu do potrzeb 
muzycznej interpretacji to zjawisko powszechne do dzisiaj. Oryginalny tekst wiersza znaleźć można pod 
adresem: http://edith-lagraziana.blogspot.com/2018/12/tesknota-longing-by-narcyza-zmichowska.html 
(dostęp 13.08.2019).

14 Pseudonim Rodoć. Chociaż w katalogu Josepha Hertera pseudonim opatrzony jest znakiem zapytania, to nie 
ma najmniejszych wątpliwości, że tekst jest autorstwa tego właśnie satyryka.
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Pieśni z okresu paryskiego15

Po pierwszych próbach Zygmunt Stojowski porzucił komponowanie muzyki 
wokalnej na prawie dziesięć lat. Powstało w tym czasie wiele utworów fortepia-
nowych, między innymi Kaprysy-etiudy na fortepian op. 2 czy Koncert fis-moll 
op. 3 oraz utwory kameralne. W przeciągu tej dekady Stojowski stworzył tylko 
dwie pieśni: wykonane w 1891 roku w Sali Erarda przez Numę Augueza16 À Stella 
do słów Pierre-René Hirscha oraz Chanson de Mer, której egzemplarza do tej 
pory nie udało się odnaleźć ani w bibliotekach, ani w zasobach wydawcy. Jednak 
nawet ta pojedyncza dostępna pieśń pokazuje, jak wielka przemiana dokonała 
się w tym nieporadnym młodzieńcu, który jeszcze kilka lat wcześniej kompono-
wał muzykę do nieistniejących strof wiersza. À Stella ma wiele cech, które w przy-
szłości będą charakterystyczne dla liryki wokalnej Stojowskiego, a mowa między 
innymi o: upodobaniu do głosów wysokich,17 pozornej prostocie i lekkości frazy: 
rozpoczynanie od słabej miary oraz przedłużanie fraz ponad kreską taktową, co 
sprawia wrażenie jej zawieszenia ponad akompaniamentem. Jest także ogrom-
na różnica w zastosowaniu oznaczeń wykonawczych w stosunku do pierwszych 
pieśni, w których znaleźć można było jedynie podstawowe oznaczenie tempa. 

O ile pieśń Tęsknota pozbawiona była oznaczeń poza wskazaniem tempa, o tyle 
w À Stella na przestrzeni dziesięciu taktów w tempie andante con moto, metrum 
3/4, kompozytor wskazuje:

t. 7 – poco crescendo ed animando
t. 9 – na przestrzeni jednej miary decrescendo do piano, calando
t. 10 – crescendo ed incalzando
t. 12 – na przestrzeni dwu miar decrescendo do piano
t. 14 – crescendo ed accellerando

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Stojowski traktuje głos dość instrumentalnie, 
w sposób przywołujący na myśl interpretację fortepianową. Wymaga wielkiej dyscy-
pliny oraz budowania interpretacji raczej w oparciu o niuanse niż spontaniczność.

Jest to możliwe, ponieważ kompozytor do muzyki podchodził holistycznie. Kie-
dyś, udzielając wywiadu, powiedział o sobie, że „komponuje jak pianista, a gra 
jak kompozytor”18 i jest to niewątpliwie wyraz jego artystycznej dojrzałości, gdyż 
w przeciągu jego życia, jak swego rodzaju idée fixe, powtarzać się będzie opi-
nia, że Stojowski słynie ze swoich stylowych wykonań, doskonałości techniki oraz 
powściągliwości w epatowaniu środkami wyrazu, co tak trafnie ujął Stanisław 
Dybowski w swoim Słowniku Pianistów Polskich, przypisując mu 

wielki artyzm w obmyśleniu i wykończeniu szczegółów, doskonałość techniczną oraz 
poezję interpretacji19.

15 Okres ten datować można od rozpoczęcia studiów w Koserwatorium Paryskim w roku 1887, aż do czasu 
wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w 1905 roku. 

16 Florentin Antinoüs Numa Auguez (1847-1903) baryton, profesor śpiewu w Paryskim Konserwatorium.
17 Wszystkie pieśni Stojowskiego notowane są w kluczu wiolinowym, w tessiturze charakterystycznej dla gło-

sów wysokich z ekspozycją wysokich dźwięków kadencyjnych.
18 K.S. Clark, Hopes  of  Poland  Crystallized  in  Stojowski  Cantata, “Musical America” 1916, no 132, s. 23. 

Tłumaczenie własne.
19 S. Dybowski, Słownik pianistów polskich, Warszawa 2003, s, 605.
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W roku 1895 - pięć lat po opublikowaniu swojej pierwszej pieśni - musiał Sto-
jowski znaleźć nowe źródło inspiracji do tworzenia muzyki wokalnej, ponieważ 
w przeciągu dwóch lat pojawiło się wiele nowych utworów na głos z towarzysze-
niem fortepianu oraz kantata Le Printemps na chór i orkiestrę20. Wydana została 
pieśń Krakowiak do słów E. Wasilewskiego21, pierwszy z trzech cykli, czyli Pięć 
Pieśni do słów A. Asnyka op. 11 dedykowany Annie Branickiej hrabinie Potockiej, 
3 pieśni do słów E. Wasilewskiego – cykl zaginiony, po którym pozostała jedynie 
wzmianka w „Echu Muzycznym i Teatralnym”22 oraz wydana w 1898 roku pieśń 
francuska La Flute Muette, skomponowana przez Stojowskiego do wiersza Pierre
-René Hirscha, która pozostaje w zbiorach Paryskiej Biblioteki. 

W końcu XIX wieku objawił się w pieśniach Stojowskiego dualizm stylistyczny, któ-
ry wcześniej można było zaobserwować w jego twórczości fortepianowej. Składa 
się na niego po jednej stronie wyrafinowany, bogaty liryzm salonowych pieśni, 
takich jak La Flute Muette, ścierający się z żywiołowością i świeżością utworów sty-
lizowanych na ludowe, jak trzecia pieśń z opusu 11 – Nie będę Cię rwała. Chociaż 
zestawienie pieśni lirycznych i opracowań melodii ludowych jest zjawiskiem bar-
dzo powszechnym w repertuarze kompozytorów romantycznych oraz neoroman-
tycznych, jednak Stojowski ze szczególną subtelnością łączy te dwa style. Wiele 
z jego pieśni balansuje na pograniczu romantycznej impresji i ludowej inspiracji. 
Można to zaobserwować na przykładzie pieśni Serenada do poezji Adama Asnyka, 
skomponowanej w 1913 roku już po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. 
Mimo że jako pierwszy wydrukowany jest w wydaniu tekst w języku francuskim, 
a dopiero w dalszej kolejności w języku polskim, nie ma najmniejszych wątpliwo-
ści, w której wersji językowej powinna być wykonywana. Pomimo swojej lekkości, 
finezyjnej frazy i pięknie podłożonego francuskiego tłumaczenia, pieśń ta wręcz 
przesycona jest polskością i sielskim nastrojem, wyrażonym nastrojową harmo-
nią. W przypadku pieśni Serenade wrażenie to spotęgowane jest jeszcze poprzez 
frazowanie, przywodzące na myśl Wiosnę Fryderyka Chopina czy pieśń Stanisława 
Moniuszki pod tym samym tytułem. Stojowski, chociaż większość życia spędził na 
emigracji, nigdy nie zatracił poczucia narodowej tożsamości, przy czym nie prze-
szkadzało mu to czerpać i inspirować się muzyką europejską. Sam kompozytor tak 
wypowiadał się o tej umiejętności przy okazji premiery Kantaty za Polskę w 1916 
roku w wywiadzie udzielonym Kennethowi S. Clarkowi: 

Czy uczyniłem muzykę typowo polską w kolorze i duchu? Jest odniesienie do pol-
skiego folkloru w sopranowym i barytonowym solo, ale w całości, traktuję kantatę 
z szerszego punktu widzenia i próbowałem przetłumaczyć za pomocą bogatych środ-
ków współczesnej orkiestry myśl poety na język muzyki o uniwersalnym znaczeniu23. 

20 Kantata zamówiona przez Królową Victorię, która wykonana została w Pałacu Buckingham w języku angiel-
skim. Ciekawostką jest, że Stojowski wykorzystał ten sam tekst, do którego w 1867 Leo Delibes skompono-
wał pieśń Au Printemps.

21 Incipit pieśni: Wesół i szczęśliwy Krakowiaczek ci ja.
22 J. A. Herter, Annotated Catalogue of Music by Zygmunt Stojowski, “Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 

1896, nr 22, s. 265, on-line: https://polishmusic.usc.edu/research/publications/polish-music-journal/vol5no2/
stojowski-catalogue/ (dostęp 02.09.2019).

23 K.S. Clark, Hopes  of  Poland  Crystallized  in  Stojowski  Cantata, “Musical America” 1916, no 132, str. 23, 
online: https://www.musicalamerica.com/pages/index.cfm?pagename=2-26-1916_p23&historical (dostęp 
02.09.2019). Tłumaczenie własne.
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Idea ta trafiała do odbiorców, czego wyrazem może być fragment recenzji z 1908 
roku zamieszczonej w „Musical Courier”, w której recenzent wskazuje, że gene-
ralnie cała muzyka Stojowskiego ma narodowy koloryt oraz określa Polskę jako 
kraj obfitujący w melodie24. 

Zbiory pieśni ludowych

W życiu wychowanego w Krakowie, dorastającego w salonach arystokratycznych 
największych europejskich stolic Stojowskiego zaskakująco ważną rolę odgrywał 
folklor. Kompozytor w drugiej połowie życia opracował i wydał dwa zbiory: 20 
pieśni ludowych Chansons Polonaises, które ukazały się 1927 roku oraz zbiór 27 
melodii wydanych pod tytułem Memories of Poland, A Collection of its Best Loved 
Melodies, który ukazał się w druku w 1937 roku. Cztery lata później pojawiła się 
recenzja w języku angielskim, której cyfrową reprodukcję obejrzeć można pod 
adresem internetowym zawartym w przypisie25. Recenzent o inicjałach F.H. dzieli 
się krótką, lecz analityczną opinią. Docenia ludowy charakter melodii oraz okre-
śla fortepianowy akompaniament Memories jako „bardzo dobrze skomponowa-
ny i wypośrodkowany pomiędzy nudną czystością i świadomym wprowadzeniem 
osobistego stylu”26, co doskonale oddaje charakter tego opracowania. Jednak 
interesujące jest, na którym poziomie doszło do nieporozumienia co do rzeczy-
wistego przeznaczenia tego zbioru. Recenzent przedstawia go jako zbiór muzyki 
ludowej, przyrównując do wydanego w podobnym czasie zbioru pieśni kompo-
zytorów czeskiej szkoły narodowej, czyli z ogromną dozą prawdopodobieństwa 
pieśni artystycznych o ludowych korzeniach. Tymczasem Memories  to bardzo 
specyficzne opracowanie, którego niepodobna porównać nawet z Huit Chansons 
Polonaises F. Poulenca, będącego artystyczną impresją na tematy polskie. Pomi-
mo, że akompaniament jest czasem nawet dość rozbudowany, to zdecydowanie 
ludowy charakter dosłownie cytowanej melodii przesłania artystyczną wartość 
utworu. Melodie Memories to swoiste muzyczne memorabilia człowieka, który 
do ojczyzny już nie powróci. Być może kolekcjonował je Stojowski z myślą o swo-
ich dzieciach oraz kolejnych pokoleniach urodzonych na emigracji, często z mie-
szanych małżeństw, dla których owa ojczyzna stawała się powoli abstrakcją. Prze-
mawiać mógłby za tym rozmiar nakładu, który musiał być potężny i wznawiany. 
Do dziś Memories znaleźć można w większości dużych bibliotek muzycznych. 

Cykle pieśni

Do najbardziej wartościowych pieśni Zygmunta Stojowskiego należą te zawarte 
w opusach 11 i 33, czyli Pięć Pieśni do poezji Adama Asnyka oraz Sześć Pieśni do słów 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Opus 11, pochodzi z 1895 roku cykl, a jego elemen-
tem łączącym jest motyw przyrody. Stojowski wykorzystał w nim między innymi 

24 Selected Reviews of Stojowski’s Music (1907-1943), on-line: https://polishmusic.usc.edu/research/publica-
tions/polish-music-journal/vol5no2/stojowski-reviews/#[1] (dostęp 02.09.2019).

25 Memories of Poland: a Collection of its best-loved Melodies, with English and the original Polish Text . Com-
piled and arranged by Sigismond Stojowski. English Lyrics by Olga Paul, “Music and Letters”, volume XXII, 
issue 4, 1941, p. 392, on-line: https://academic.oup.com/ml/article-abstract/XXII/4/392/1081119?redirect
edFrom=PDF (dostęp 02.09.2019).

26 Oryg. „The accompaniments by Sigismond Stojowski are well done, steering a middle coursebetween dull 
purity and wilful intrusion of a personal style.” tłum. własne
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jeden z popularniejszych wierszy Asnyka, traktujący o pięknie podhalańskiej przy-
rody, a mianowicie Letni wieczór. Wiersz Wędrowało sobie słonko otrzymał oprawę 
stylizowanej słowiańskiej dumki, prostej w formie i nostalgicznej w nastroju. Cykl 
ożywia trzecia pieśń, w tempie allegro con moto - Nie będę Cię rwała, stylizowa-
na na ludową przyśpiewkę, która zyskała szczególny aplauz na jednym z występów 
i odnotowano, że była bisowana. Podąża za nią nostalgiczna pieśń Ach jak mi smut-
no, której jedynym nawiązaniem do przyrody jest „zabrany marzeń kwiat”. Poza 
tym jest to typowo romantyczna pieśń, stanowiąca jednak znakomity kontrast dla 
ostatniej pieśni w cyklu, zatytułowanej Siedzi ptaszek na drzewie. Tekst ten był wie-
lokrotnie wcześniej opracowywany, między innymi przez Władysława Żeleńskiego, 
a w zbiorze op. 11 pełni funkcję swoistego morału. Cykl oryginalnie przeznaczony 
jest na głos wysoki, bez wskazania na płeć wykonawcy, ponieważ płeć podmiotu 
lirycznego nie jest jednoznacznie określona. Umiejętnie dobrana tessitura sprawia, 
że pieśni są naturalnie zróżnicowane pod względem kolorytu. 

Tymczasem Sześć Pieśni op. 33, to z kolei cykl uworów w charakterze podobnych 
raczej do miniatur wokalnych, traktujących o szeregu ludzkich emocji od radości, 
miłości aż do nostalgii. Jest to cykl niezwykle wymagający pod względem interpre-
tacyjnym. Nawiązuje stylistyką bardziej do stylu brillant. Wymaga precyzyjnego 
operowania frazą i umiejętnego stosowania środków wyrazu, ponieważ inaczej 
staje się jedynie zbiorem pięknych melodii. Jest zdecydowanie bardziej wymaga-
jący pianistycznie i intensywny wokalnie. Jednak jeśli Zygmunt Stojowski pisał go 
z myślą o Marcelinie Sembrich-Kochańskiej, która go później wykonywała oraz 
której został on zadedykowany przez kompozytora, to miał do dyspozycji artystkę 
najwyższej próby, której maestria była w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. 

Wartość pedagogiczna

Cykle pieśni Zygmunta Stojowskiego mają szczególną wartość pedagogiczną. 
Pięć Pieśni op. 11, ze względu na swoją podwyższoną tessiturę oraz obecność 
pieśni wymagających pod względem oddechowym, doskonale nadaje się do 
sprawdzenia w jakim stopniu młody śpiewak panuje nad techniką wokalną, czy 
potrafi samodzielnie się korygować oraz na ile niedostatki techniczne wpływają 
na sposób interpretacji pieśni lub ją uniemożliwiają.

Sześć  Pieśni  op. 33 jest z kolei cyklem technicznie wymagającym dla pianisty 
i dużym wyzwaniem emocjonalnym i intelektualnym dla śpiewaka, zdolnym zwe-
ryfikować dojrzałość artystyczną młodego adepta wokalistyki oraz umiejętność 
współpracy z pianistą. Wymaga dużej wyobraźni, koncentracji i kontroli, ponie-
waż w przypadku jej braku interpretacja wypada niezwykle monotonnie. Jest to 
także doskonały materiał dla praktyki kameralnej, gdyż zawiera na przykład wiele 
nieoczywistych zwrotów agogicznych i dynamicznych, które dla uzyskania spójnej 
interpretacji, wymagają zaangażowania zarówno ze strony wokalisty jak i pianisty.

Dostępność

Pod względem dostępności wśród pieśni Zygmunta Stojowskiego wyróżnić moż-
na te niemal powszechnie osiągalne, a są to przede wszystkim oba opracowania 
pieśni ludowych: Chansons Polonaises oraz Memories of Poland. Memories of 
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Poland do dziś z łatwością można nabyć, chociażby poprzez popularne serwisy 
sprzedażowe eBay czy Amazon, zarówno w Europie jak i Ameryce. Bardzo czę-
sto można również spotkać najbardziej interesujące pod względem artystycznym 
i wykonawczym cykle pieśni opus 11 i opus 33, których kopie cyfrowe udostęp-
nione są na portalu www.imslp.org, znanym bardziej pod nazwą Petrucci Music 
Library, skąd można je nieodpłatnie pobierać. Pozostałe utwory są dostępne 
w pojedynczych egzemplarzach w kilku zaledwie bibliotekach, między innymi 
w Stanach Zjednoczonych, Londynie, Monachium i Paryżu. W przypadku niektó-
rych konieczne było zamówienie ich kopii bezpośrednio u wydawcy, co zmniej-
sza dostępność do minimum. Trzy młodzieńcze pieśni Stojowskiego, zgodnie ze 
wcześniejszym wskazaniem, pozostają w formie rękopisów w zbiorach Polish 
Music Centre w Los Angeles27. 

Podsumowanie 

Tymczasem Stojowski krok po kroku zyskuje na popularności, która, oprócz 
częstszego pojawiania się jego kompozycji w programach, przybiera czasem 
zaskakujące formy. W 2019 roku w Białołęce Dworskiej pod Warszawą nazwano 
jego imieniem jedną z ulic28, a link zamieszczony w 2011 przez administratorkę 
Polish Culture Forum odsyłający do twórczości tego, mieszkającego większość 
życia w Stanach Zjednoczonych, polskiego patrioty, znalazł się w kręgu zaintere-
sowania hakerów i do dziś można obejrzeć efekt tej działalności w internecie29. 

Materiały na temat życia i twórczości Zygmunta Stojowskiego coraz częściej uka-
zują się w druku oraz internecie, a także coraz częściej publikowane są w języ-
ku polskim – na przykład za przyczyną Marka Szlezera, dzięki staraniom którego 
już kilka lat temu pojawiły się w polskim tłumaczeniu Pisma wybrane Zygmunta 
Stojowskiego, wydane przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Wiele aspektów 
dotyczących życia i twórczości Zygmunta Stojowskiego pozostaje nieznanych bądź 
niejasnych. Szczególną białą plamą w jego biografii jest brak jego bezpośrednich 
wypowiedzi na temat muzyki wokalnej. Choć stosunkowo łatwo ocenić obiek-
tywnie wartość muzyczną jego pieśni, to często stosunek kompozytora do wła-
snych dzieł stanowi niewątpliwą wartość dodaną, której nie sposób ani przecenić, 
ani zignorować. Zwłaszcza, że w przypadku Zygmunta Stojowskiego, nawet przy 
pobieżnym przejrzeniu materiałów, okazuje się, że pieśni kompozytora30 oprócz 
Marceliny Sembrich-Kochańskiej, wykonywało przynajmniej kilkunastu innych 
śpiewaków, których nazwiska znajdujemy na plakatach, w programach i recen-
zjach,31 co świadczy o tym, że liryka wokalna nie była mu obojętna, skoro ta mar-

27 J.A. Herter, Annotated Catalogue of Music by Zygmunt Stojowski, on-line: https://polishmusic.usc.edu/re-
search/publications/polish-music-journal/vol5no2/stojowski-catalogue/ (dostęp 02.09.2019). 

28 Stojowski  Street  in  Warsaw, on-line: https://polishmusic.usc.edu/newsletter/2019/may-2019/stojowski-
street-in-warsaw/ (dostęp 02.09.2019).

29 http://jagahost.proboards.com/thread/11802/stojowski-article?page=1 (dostęp 02.09.2019).
30 Lub wykonywało pieśni z Zygmuntem Stojowskim jako akompaniatorem jak miało to miejsce w przypadku 

Marii Bolskiej.
31 Byli to (w kolejności przypadkowej): Janusz Kowalski, Wiesława Ćwiklińska, Wanda Stajewska, Maria 

Bogucka, Maria Bolska, Greta Torpadie, Lucien Muratore, Bovla – Frijsh, Marie Delna, Irena Lewińska, Paul 
Trpanier, Paul Reimers, Mira Heller, Carl Furstenberg, Mlle Deshays, Yvonne Etienne czy Mme von Miessen 
Stone.
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ginalna, w porównaniu do jego fortepianowej czy symfonicznej, twórczość, mimo 
wszystko znajdowała miejsce w układanych przez niego programach koncerto-
wych. 

Dlatego tym bardziej godny odnotowania jest fakt, że dzięki staraniom Stowa-
rzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów oraz wsparciu ze strony Ministerstwa 
Kultury Stojowski po wielu latach od ostatnich, historycznych już nagrań, między 
innymi dla Radia Kanadyjskiego, odzyska głos. Do końca roku bowiem światło 
dzienne ujrzy płyta, na której znajdzie się nagranie wszystkich pieśni artystycz-
nych Zygmunta Stojowskiego oraz, ze względu na obszerność zbiorów, reprezen-
tacyjny wybór pieśni ludowych zarówno z Chansons Polonaises jak i Memories 
of Poland.
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Streszczenie
Artykuł stanowi prezentację pieśni Zygmunta Stojowskiego, postromantycznego kompozytora 
emigracyjnego znanego przede wszystkim z jego twórczości fortepianowej, kameralnej oraz 
symfonicznej. Chociaż Stojowski miał wszelkie predyspozycje, aby być interesującym autorem 
liryki wokalnej, to pozostawił niezbyt liczny dorobek w tej dziedzinie. Wciąż niewiele wiadomo 
na temat jego pieśni, oprócz faktu że jako spadkobierca i wychowanek wielu znanych kompo-
zytorów romantycznych i postromantycznych, otaczał się muzykami w których twórczości pie-
śni stanowiły istotną formę artystycznego wyrazu. Istotne utrudnienie stanowi również fakt, 
że sam kompozytor pozostawał dość enigmatyczny w stosunku do swoich pieśni i jak dotąd 
nie ujawniono zapisków które wyrażałyby jego opinię na ten temat.
Głównym celem artykułu jest przybliżenie pieśni Zygmunta Stojowskiego jako dzieł wartościo-
wych oraz wartych włączenia do współczesnych programów koncertowych. Szczegółowemu 
omówieniu podlegają przede wszystkim pieśni pozostające w manuskryptach oraz trudno 
dostępne, które rozrzucone są w pojedynczych egzemplarzach w bibliotekach w Europie oraz 
na świecie. Omówione zostały pokrótce również zbiory pieśni ludowych, które choć najlicz-
niejsze, stanowią odrębną jakość w twórczości Zygmunta Stojowskiego, przyjmując formę 
swoistych muzycznych memorabiliów kompozytora. Chociaż z wykonawczego punktu widze-
nia są one mniej interesujące, to jednak stanowią istotny element w całokształcie twórczości 
Stojowskiego, który szczycił się narodowym charakterem wielu swoich dzieł oraz często sięgał 
do polskiego folkloru. 
Najbardziej wartościowe cykle pieśni op. 11 oraz op. 33, ze względu na ich dostępność w 
wielu bibliotekach, źródłach cyfrowych oraz możliwość nabycia, ukazane zostały przez pry-
zmat ich przydatności wykonawczej, tematyki oraz charakteru i pozbawione są szczegółowej 
analizy, co stanowić ma zachętę do indywidualnej eksploracji tego interesującego materiału 
muzycznego. 
Osobno omówione zostały: wartość pedagogiczna utworów oraz ich dostępność. W przy-
padku pieśni możliwych do zdobycia, każdorazowo podawane są źródła lub wskazówki gdzie 
należy ich szukać. Zabiegi te mają wpłynąć na obalenie teorii mówiącej o tym, że dorobek 
Zygmunta Stojowskiego zaginął po śmierci kompozytora.
Artykuł prowadzi do konkluzji, że twórczość Zygmunta Stojowskiego jest wartościowy nie tyl-
ko z punktu widzenia artystycznego, ale również jako ważny element polskiego dziedzictwa 
narodowego i z tego powodu zasługuje aby nadać mu drugie życie oraz go chronić od zapo-
mnienia.
Słowa kluczowe: Stojowski, pieśń, kompozytor emigracyjny, postromantyzm, kompozytor, 
liryka wokalna, pieśń, odkrywanie, dziedzictwo narodowe, kwerenda

Vocal lyrics by Zygmunt Stojowski – songs that are kept in silence
Abstract
The article comes as a presentation of songs by Zygmunt Stojowski, a postromantic emigrant 
composer, known first of all from his piano, chamber and symphonic works. Although he had 
full predispositions to become a truly interesting vocal lyrics composer, he didn’t leave nume-
rous output in that particular category. Still little is known about his songs apart from the fact, 
that as a successor and student of many famous romantic and postromantic composers, he 
was surrounded by the musicians for whom songs were an important part of their artistic 
expression. Substantial disadvantage is also the fact, that the composer himself had been 
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pretty enigmatic about his songs and no personal notes or writings about them – that would 
clarify his opinion on this subject – had been revealed. 
Enclosure of songs by Zygmunt Stojowski is the main aim of this article. It shows them as 
valuable pieces of music, worthy of being added to contemporary concert programs. A deta-
iled description has been given especially for the songs still being available in manuscripts or 
barely accessible, that are possible to get only as single items in European or world libraries. 
Briefly have been also described The Folk Songs Collections, that are the most numerous in 
terms of amount of songs and bring a completely different quality among other compositions 
by Zygmunt Stojowski, becoming a composer’s music memorabilium. Although they are less 
interesting from the performer’s point of view, they are an important part of Stojowski’s heri-
tage, who was proud of a national character of many of his compositions, very often derived 
from the polish folk music.
The most valuable cycles of songs op. 11 and op. 33 – because of their availability in many 
libraries, digital sources or catalogues – have been presented through the perspective of their 
usefulness for the performer, the character or subject they represent. They aren’t analyzed in 
detail in order to encourage people to get know closer this interesting music material.
The usefulness of pieces for pedagogical purposes and their accessibility have been described 
separately. In case of songs possible to get, there are sources indicated or tips given where to 
look for them. This is to prove that the statement that Stojowski’s heritage was lost after the 
composer’s death is not true. 
The article leads to the conclusion, that Zygmunt Stojowski’s compositions are valuable not 
only from the artistic point of view, but they are an important part of polish cultural heritage, 
and because of that they deserve being brought back to life and saved from being forgotten. 
Key words: Stojowski, song, composer on emigration, postromanticism, vocal lyrics, discove-
ring, national heritage, query
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Uważam, że każdy utwór muzyczny, 
bez względu na to jakie by filozoficzne idee, 
uczucia i nastroje leżały u jego podstaw, 
zawsze pozostanie d z i e ł e m  «c z y s t e j  m u z y k i », 
naturalnie jeżeli w ogóle jest dziełem sztuki. 
U podstaw moich kompozycyjnych pomysłów 
są prawie zawsze m o t y w y  m e l o d y c z n e 1.

Karol Szymanowski 

Przez całe swoje twórcze życie Szymanowski komponował pieśni2, wpisując się 
tym samym w krąg poromantycznej liryki jako dziedziny wyrażającej – w sposób 
bezpośredni – „ja” twórcy. Fakty są znaczące: ponad połowę utworów napisał 
kompozytor do tekstów poetyckich, znalazły się wśród nich 134 pieśni na głos 
i fortepian. Ich ramy czasowe wyznaczają z jednej strony Hymny do słów Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera z roku 1898, z drugiej – Pieśni kurpiowskie powstałe 
w roku 1932. Liryka Szymanowskiego stała się zapisem w dźwiękach biografii 
artysty, t e k s t u a l i z a c j ą  j e g o  o s o b i s t y c h  d o ś w i a d c z e ń 3, przeżyć 
i fascynacji. Twórca Stabat Mater i Harnasiów „komponował sobą”, będąc w cen-
trum tego, co pragnął przekazać słuchaczom.

Któż dziś podda w wątpliwość – odpowiadał na ankietę Romantyzm w dobie współ-
czesnej w roku 1928 – iż jedyną glebą, na której może wyróść4 prawdziwa sztuka, 
a więc i wielkie dzieło muzyczne, jest najbardziej głębokie i tajemnicze «paniczne» 
l u d z k i e  w z r u s z e n i e  wobec samego faktu istnienia? Cała rzecz w tym, w  jak 
głębokich pokładach ludzkiej psychiki rodzi się to wzruszenie5. 

Warto zaznaczyć, że w autografie tego tekstu znajdowało się ważne zdanie: 
„Zasadą więc sztuki jest jej s t r o n a  e m o c j o n a l n a ”6, zostało ono jednak 
przez kompozytora – tworzącego w czasach modernizmu (czyli: anty-romanty-
zmu) – przekreślone i nie umieszczone w wydrukowanym artykule.

Badacze pieśni kompozytora – na czele z Zofią Helman, Adamem Neuerem i Mie-
czysławem Tomaszewskim – sformułowali ważną tezę, że to właśnie w pieśniach 
uobecniły się najpierw zmiany językowo-stylistyczne, które dochodziły następnie 
do głosu w utworach reprezentujących inne rodzaje i gatunki. Szymanowski – jak 
pisze Neuer –

przeszedł więc drogę o wyraźnie wytyczonym kierunku: od modernistycznej symbo-
liki i nastrojowości pierwszych opusów pieśniarskich przez arabeskę wokalną i kolo-
rystykę brzmienia w utworach inspirowanych tematyką Wschodu – do realistycz-
nych Słopiewni, Rymów  dziecięcych  i agresywnego sensualizmu niektórych Pieśni 
kurpiowskich7. 

1 K. Szymanowski, Współpraca narodów, w: tegoż, Pisma, tom 1, Pisma muzyczne, zebrał i opracował Kornel 
Michałowski, Kraków 1984, s. 439.  

2 Więcej na temat pieśni piszę w swojej książce – Poetyka muzyczna w Karola Szymanowskiego. Studia i inter-
pretacje, Kraków 2013. 

3 W całym tekście, jeśli nie zostało to zaznaczone, rozstrzelenia słów pochodzą od autorki.
4 Pozostawiona oryginalna pisownia słowa. 
5 K. Szymanowski, Romantyzm w dobie współczesnej, w: tegoż, Pisma muzyczne, s. 232.
6 Zob. przypis 6 w: K. Szymanowski, Romantyzm w dobie współczesnej, s. 234.
7 A. Neuer, Wstęp, w:  K. Szymanowski, Dzieła, tom 17: Pieśni, Kraków 1987, s. XVII.
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W tym „wytyczonym kierunku” przewodnikiem było dla Szymanowskiego s e n -
s o t w ó r c z e  s ł o w o  – wybierał takie teksty poetyckie, które współgrały 
z jego kompozytorską wyobraźnią. W przypadku pieśni zawsze było to świadome 
i inspirujące „spotkanie” kompozytora z poetą, odbywające się w świecie podob-
nie odczutych idei i tematów. Na ten aspekt współodczuwania zwrócił uwagę 
Edward Boniecki, omawiając pokrewieństwo dusz Szymanowskiego z autorem 
Nietoty. Księgi tajemnej Tatr. Autor zauważył: 

Pieśni z op. 11 do słów Micińskiego, a później także te z op. 20 świadczą wymow-
nie o osiągniętej przez kompozytora w s p ó ł w i b r a c j i  z  p o e t ą , a zarazem 
ukazują «ja» artystyczne Szymanowskiego żyjące z duchem czasu, podniesione 
wzwyż i rozwinięte w zgodzie z jego rytmem. «Ja» artystycznie dojrzałe, zdolne 
treść słowa poety oszołomić swym rytmem i podporządkować własnej śpiewności, 
odpowiedzieć własnym głosem na jego wezwanie8. 

Ton ciągłości w ewolucji pieśni u autora Słopiewni wysłyszał także Adam Wala-
ciński: 

Z punktu widzenia ewolucji stylu Szymanowskiego jest to l i n i a  c i ą g ł a : fale mor-
skie Dehmla w Auf See (Nad morzem) kołyszą się w takim samym trójkowo-ósemko-
wym rytmie jak młodopolski Łabędź Berenta i nawet typ deklamacji niczym się nie 
różni. To nie poezja niemiecka skierowała Szymanowskiego na grząski grunt chro-
matyki, tylko jego muzyka wciągnęła ją w swój nurt – można powiedzieć – nawet ją 
zatopiła. S ł o w o  g i n i e , jego sens poetycki zaciera się pod naporem potężnej fali 
dźwięków9. 

W żywiole wzburzonego brzmienia, w gąszczu faktur i bogatej sonosferze – do 
której kompozytor miał zawsze podejście zmysłowe i właśnie poetyczne – znala-
zła się metoda na zbudowanie stylu indywidualnego, rozpoznawalnego w kate-
goriach autorskich. 

Szymanowski w środkowym okresie twórczości – pisze Zofia Helman – ukształtował 
własny odrębny idiom w pieśniach i n s p i r o w a n y c h  e g z o t y k ą  O r i e n t u , 
by pod koniec życia dokonać spektakularnego zwrotu w stronę stylizacji autentyków 
ludowych. Impulsy pobudzające jego wyobraźnię twórczą płynęły z różnych stron; 
oddziaływały na niego zarówno ogólne idee filozoficzne, jak konkretne utwory lite-
rackie10. 

Mieczysław Tomaszewski wyróżnił w twórczości lirycznej Szymanowskiego trzy 
stylistyczne fascynacje i tożsame z nimi trzy style: fascynację m o d e r n i s t y c z -
n ą  (uosobioną przez Łabędzia op. 7 do słów Wacława Berenta); fascynację 
ś r o d z i e m n o m o r s k ą  (utożsamioną symbolicznie ze Słowikiem z Pieśni 
księżniczki z baśni) oraz n a r o d o w ą  (złączoną z pieśnią Lecioły zurazie z Pieśni 

8 E. Boniecki, Młodopolskie „ja” liryczne w pieśniach Szymanowskiego do słów Tadeusz Micińskiego, w: Pieśń 
w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych. Studia pod red. Z. Helman,  Kraków 2001, s. 25. 

9 A. Walaciński, W kręgu Richarda Dehmla. Pieśni Schönberga, Weberna i Szymanowskiego do jego tekstów, 
w: Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego..., op. cit., s. 11.

10 Z. Helman, Pieśni  Karola  Szymanowskiego  w  kontekście  literackim  i  muzycznym  jego  czasów, w: Pieśń 
w twórczości Karola Szymanowskiego ..., op. cit., s. 68.
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kurpiowskich)11. W każdym z tych zaproponowanych stylów autor wyodrębnił 
pieśń, której tematem-podmiotem jest konkretny ptak i związana z nim określo-
na przestrzeń brzmieniowa oraz archetypiczno-symboliczna. I tak, łabędź – wedle 
poetyckich słów Wacława Berenta – to „białych marzeń błędny ptak”, wieszczący 
„przedmogilnej pieśni czar!”. Słowik – z wiersza Zofii Szymanowskiej – milczy we 
dnie, a nocą „miłosną w gwiezdne niebo bije pieśnią”. Żurawie – w ludowej kur-
piowskiej poezji – lecą kluczem, krzycząc dramatycznie „mój Boze!”. Poruszająca 
eksklamacja z Trzech fragmentów z poematów Jana Kasprowicza przeniesiona 
zatem została symbolicznie w świat muzyki – jakby powiedział Szymanowski – 
„rasowej”, której źródło bije głęboko, w świadomości pierwotnej. Przejdźmy dro-
gę pieśni Szymanowskiego, zatrzymując się na czterech ważnych pieśniowych 
opusach, które ukazały cztery różne oblicza gatunku. 

Hymny. Przeżycie poezji Kasprowicza

Sięgnięcie przez 20-letniego Szymanowskiego po współczesną mu poezję Jana 
Kasprowicza było gestem znaczącym, a oznaczało także wejście w świat określo-
nej generacji, w to, co Kazimierz Wyka za Juliusem Petersenem nazywa p r z e -
ż y c i e m  p o k o l e n i o w y m 12 i co można rozumieć w kategoriach o d c z u -
w a n i a  w s p ó l n o t o w e g o .  Wiązało się również z podjęciem przez młodego 
artystę, wychowywanego w szacunku dla wysokich polskich wartości, tematyki 
narodowo-patriotycznej w jej wymiarze wzniosło-romantycznym: Kasprowi-
czowskie Hymny niosły z sobą ton podniosły i szczytny. Po latach przyzna Szyma-
nowski: 

Dlaczego równocześnie tak gorąco przeżywałem Wyspiańskiego i Kasprowicza? 
(Przybyszewskiego nigdy!) Wyczuwałem w tym bowiem istotną twórczość13. 

W Opus piąte Szymanowski dokonał świadomego wyboru ze zbioru Ginącemu 
światu Kasprowicza: to będzie jego metoda na komponowanie pieśni – przygo-
towanie poezji do ucieleśnienia jej w muzyce w postaci głęboko przemyślanego, 
r o z p r a c o w a n e g o  s c e n a r i u s z a. 

W utworze tym w większej mierze, niż w jakimkolwiek innym utworze z gatunku liry-
ki w twórczości Szymanowskiego – zauważa Andrzej Chłopecki – mamy taki  n a p ó r 
e k s p r e s j i  s ł o w a  i  o b r a z u , pod którym ugina się materia dźwięku. […] 
Wydaje się jakby Szymanowski Kasprowiczowskiej prozowanej poezji pozostawiał 
w Jestem i płaczę «eschatologiczny wstrząs» i dźwiganie się z «padolnego smugu», 
idąc za nią wiernie i sumiennie swą muzyczną prozodią, deklamacyjnością14. 

W pieśni Święty Boże odzywa się melodia starej polskiej pieśni religijnej. 
W lamencie Jestem i płaczę odnaleźć można motywy polskiej pieśni patriotycznej 

11 M. Tomaszewski, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Kraków 1998, s. 25.  
12 K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1977, s. 50.
13 Karol Szymanowski – obszerna relacja Michała Choromańskiego z wizyty w „Atmie” i rozmowy z kompozy-

torem, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 44, w: tegoż, Pisma muzyczne, s. 421.
14 A. Chłopecki, „Jestem i płaczę”. Hymn Jana Kasprowicza według Karola Szymanowskiego, w: Pieśń artystyc-

zna narodów Europy, w serii Muzyka i liryka, tom 8, Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni, red.  
M. Tomaszewski, Kraków 1999, s. 249 i 251.   
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Z dymem pożarów autorstwa Józefa Nikorowicza i Kornela Ujejskiego, zakazanej 
przez władze carskie w okresie zaborów. Muzyka trzeciego Hymnu – Moja pieśń 
wieczorna – podszyta jest stylizacją mazurka, odsyłając ku muzyce Chopina. 

Szaleństwa muezina. Przeżycie egzotyki

Uwolnienie osobowości kompozytora i przełom w jego twórczej drodze nastąpiły 
dzięki podróżom i zgoła romantycznemu odkrywaniu dalekiego, egzotycznego 
świata. Istota sztuki, pisał Jarosław Iwaszkiewicz, objawiła się kompozytorowi na 
Sycylii – „w pięknie greckiej świątyni, arabskiego sufitu, bizantyjskiej mozaiki – 
wszędzie jednakowa”15. Teresa Chylińska znacząco dodaje: 

Sycylia ukazała Szymanowskiemu to, c o  p r z e c z u w a ł , co było korzeniem kultury 
europejskiej, więc i jego kultury. Teraz doświadczył czegoś nowego, nieznanego, 
a jednocześnie ogromnie pociągającego. D o ś w i a d c z y ł  W s c h o d u 16. 

Rzeczone doświadczenie łączyło się z utrwalanym wówczas w kulturze euro-
pejskiej modelem percepcji Egzotyki czy Orientu jako fuzji różnych wyobrażeń  
– zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Interpretacyjna fantazja spotykała 
się z lekturą rozmaitych tekstów17, a przeżycia osobiste wpisywały w recepcję 
ogólną. Na plan pierwszy w orientalnym repertuarze doświadczeń i emocji wysu-
wały się kontemplacja i pozbawianie jednostki działania aktywnej woli czy – prze-
ciwnie – żywioł erotyki i mistyczna ekstaza. Ludzie Zachodu, odzierani stopniowo 
z metafizycznej percepcji świata, w doświadczaniu Wschodu szukali podniet do 
wewnętrznej duchowej odnowy. Autora Pieśni miłosnych Hafiza bardziej fascy-
nowało w egzotyce to, co wyobrażone, w pewnym sensie nawet nierzeczywiste. 
Małgorzata Gąsiorowska zauważyła, że 

Karol Szymanowski stworzył w swoich orientalnych cyklach pieśni pewien wzór 
«O r i e n t  i m a g i n a i r e », Orientu wyśnionego, bajkowego raczej niż rzeczywi-
stego, nasyconego erotyzmem, egzotycznym kolorytem miejsca istniejącego «poza 
czasem i przestrzenią»18. 

Trzeba dodać, że kompozytor doświadczał odległej mu kultury z perspektywy 
h u m a n i s t y  e u r o p e j s k i e g o , który fundament dialogiki zdobył na daw-
nych kresach Rzeczpospolitej, stykając się na Ukrainie z „egzotyczną” muzyką 
wschodnią. 

15 J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii, Warszawa 1956, s. 69. 
16 T. Chylińska, Wstęp, w: Karol  Szymanowski.  Korespondencja.  Pełna  edycja  listów  od  i  do  kompozytora, 

zebrała i opracowała T. Chylińska, tom 1, 1903-1919,  Kraków 1982, s. 14. 
17 Analizując notatki i zapiski kompozytora, zawarte w czterech z dwunastu zeszytów przechowywanych w Ar-

chiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a odnoszące się do arabskiej histo-
rii i kultury, Sławomira Żerańska-Kominek utworzyła listę następujących lektur Szymanowskiego: Gustav le 
Bon, La civilization des Arabes (Paris 1884); Louis-Amélie Sedillot, Histoire générale des Arabes (Paris 1877); 
Koran w tłumaczeniu francuskim Wojciecha Kazimirskiego (Paris 1875); Joseph François Michaud, Histoire 
des croisades (Turin 1830). Zob. S. Żerańska-Kominek, Problem  orientalizmu w muzyce Karola Szymanow-
skiego, w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości  i współczesności. Studia pod 
redakcją Z. Skowrona, Warszawa, Kraków 2007, ss. 105-120. Dodajmy do tego wykazu jeszcze powieść The 
Garden of Allah  (1904) o Afryce Północnej autorstwa Roberta Hichensa.

18 M. Gąsiorowska, Inspiracje orientalne. Od Szymanowskiego do Bacewiczówny, w: Pieśń polska. Rekonesans, 
w serii Muzyka i liryka, tom 10. Studia pod redakcją M. Tomaszewskiego, Kraków 2002, s. 278.
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Cykl Pieśni muezina szalonego op. 42 (1918), stwierdza Andrzej Tuchowski, 

wyrasta z tych tradycji europejskiego modernizmu, które łamiąc izolacjonizm kultu-
rowy Zachodu rozpoczęły twórczą penetrację sztuki innych rejonów świata, w czym 
upatrywać można ważkiego kroku w kierunku g l o b a l n e j  s y n t e z y  k u l t u r o -
w e j 19.

Droga do tych pieśni wiodła przez dwa inne „orientalne” cykle:  Pieśni miłosne 
Hafiza op. 24 (1911) oraz Pieśni księżniczki z baśni op. 31 (1915). Na podkreśle-
nie zasługuje obecność we wszystkich tych cyklach – i to w złotym podziale for-
my – pieśni-tańca. W szeroko pojętej kulturze Wschodu taniec i osiągnięta w nim 
mistyczna ekstaza symbolizują zjednoczenie człowieka z Bogiem, z Absolutem 
(„Boski to pląs!)”. Suficką symboliką nacechowane zostały dwie pieśni z cyklu 
Pieśni  księżniczki  z  baśni, skomponowanego do tekstów siostry Zofii – Taniec 
i Uczta. Cechą znaczącą tych miniatur, nawiązujących do stylu rubajjat z poezji 
perskiej, stała się  o r i e n t a l n a  m e l o d y k a  k o l o r a t u r o w a : bogato 
zdobiona, zbliżona kształtem do egzotycznych arabesek, wpisanych w sztukę 
Wschodu, łączących motywy roślinne z geometrycznymi. Artystę muzułmańskie-
go przeraża pustka, dlatego wypełnia ją w sposób harmonijny i ukierunkowany, 
zderzając z sobą  r ó ż n e  r o d z a j e  z d o b n i c t w a 20. 

Nie wiemy na ile uchwytne audytywnie i strukturalnie podobieństwa, na przy-
kład melosu zaśpiewów u kompozytora z  melosem śpiewu muezina, zasłyszane-
go w Tunisie, są wynikiem procedur analitycznych, czy uruchomione na zasadzie 
strumienia świadomości. Pieśni muezina szalonego, skomponowane do wykon-
cypowanych tekstów poetyckich Iwaszkiewicza, umocniły homoerotyczną świa-
domość kompozytora. 

Muezin (Szymanowski) stale przypomina nam o materialności swego głosu w powta-
rzanych błagalnych prośbach do ukochanego (który, dla kompozytora, musi być 
«pięknym chłopcem») – zauważył Stephen Downes. W ostatniej pieśni, kiedy ciało 
Innego zostaje «zakopane» i muezin pozostaje w desperacji szukania ostatniej przy-
jemności, linia wokalna staje się wyrazem płaczu lub «krzyku»21.

Słopiewnie. „Projekt” polski 

Polska kultura, rodząca się po wyzwoleniu, potrzebowała nowego – jakby wyra-
ził się Szymanowski – „rasowego” słowa. Kompozytor odkrył je w Słopiewniach, 
futurystycznej poezji Juliana Tuwima, będącej s ł o w o t w ó r c z y m  m a n i f e -
s t e m . Ów manifest zaistniał w polskiej literaturze, pisze Tomaszewski, 

za podnietą glossolaliczno-sonorystycznej twórczości futurystów rosyjskich (lata 
1913-1918), z cenionym przez Tuwima wysoko Chlebnikowem na czele, oraz praw-
dopodobnie za podnietą polskich prób fonizacyjnych Wyspiańskiego. Pojawia się 

19 A. Tuchowski, Karol Szymanowski „Pieśni muezina szalonego”. Struktura a ekspresja, w: Pieśń w twórczości 
Karola Szymanowskiego ..., op. cit., s. 175.

20 Zob. J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001, s. 195.  
21 S. Downes, Szymanowski, Eroticism and the Voices of Mythology, The Royal Musical Association, 2003, s. 48. 

Tłumaczenie własne. 
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zbieżnie z francusko-szwajcarsko-niemieckim dadaizmem (z lat 1917-1921) jako 
generalny protest przeciwko – jak to czytamy w «Skamandrze» z roku 1921 – «mro-
kowi gwiazd» Młodej Polski, jako gest «strząśnięcia z siebie wilgotnych i lepkich śnie-
dzi metafizycznej spekulacji», takich jak postromantyczny symbolizm i secesja22. 

W wierszach Tuwima Szymanowski odnalazł mityczny świat prasłowiański, 
współgrający z jego własną  w i z j ą  p r a p o l s k o ś c i . Słopiewnie  stały się 
eksperymentem w kierunku zrekonstruowania mowy w jej postaci pierwotnej. 
Tuwimowskie „zrosty pojęciowe, grające wielu znaczeniami jednocześnie”23, 
wyzwoliły w pieśniach Szymanowskiego styl, który można określić mianem k o n -
s t r u k t y w i s t y c z n o - f o n i c z n e g o . 

Można powiedzieć – zaznacza Tomaszewski – że wiersz zinstrumentowany został nie 
tylko brzmieniowo, ale i k o l o r y s t y c z n i e 24. 

Słopiewnie op. 46 bis skomponowane zostały w roku 1921, a dedykowane sio-
strze kompozytora – śpiewaczce Stanisławie, późniejszej autorce rozprawki Jak 
należy  śpiewać  utwory  Karola  Szymanowskiego. Muzyka tych pięciu dziwacz-
nych pieśni do dziwacznych słów ujawnia fascynację Szymanowskiego muzyką 
Podhala: jej nutami (z Sabałową  na czele), witalnymi barbaryzmami rytmicz-
nymi i prasłowiańskim charakterem. Cykl przynosi połączenie wartości antyte-
tycznych, „dziwiących się sobie”: wyrafinowania środków (motywy akwatyczne 
w Wandzie) z prostotą wyrazu (franciszkański hymn do Jezusa – gołąbka miłości), 
liryzmu czułego i miękkiego (Słowisień) z „kraśnym” i gwarnym energetyzmem 
(Kalinowe dwory). Dla ewolucji stylu kompozytora miały te pieśni znaczenie klu-
czowe: potwierdziły odejście od orientalizowanego koloryzmu i zwrot dokonują-
cy się w kierunku odkrywania nowej prostoty (semplice e divoto). Ornamentykę 
wschodniej arabeski zastąpiły tu s y l a b i c z n o ś ć  czy „n e u m a t y c z n o ś ć ”, 
charakterystyczne dla gatunku pieśni ludowej.

Już Józef M. Chomiński w swoich Studiach nad twórczością Karola Szymanow-
skiego ujął Słopiewnie Szymanowskiego w kategoriach oddziaływania w nich na 
muzykę nowej organizacji tonalnej, w  której znaczenie strukturalne mają czyn-
niki  i n t e n s y w n e  i  e k s t e n s y w n e 25. Świadczą one o formowaniu mate-
riału dźwiękowego na dwa antynomiczne energetyczne sposoby: proces intensy-
fikacji oporu – dążenie do jego ekstensywnego przełamania. Słopiewnie można 
też rozpatrywać z punktu widzenia i n t e r w a ł o w e g o  s t r u k t u r a l i z m u26. 
Wybrane interwały (także te złączone z diatoniką – tercje czy oktawy) decydują 
tu nie tylko o porządku linearnym, ale także o strukturach horyzontalnych, dzię-
ki czemu muzyka zyskuje oblicze wspólnoty substancjalnej. Szymanowski nazy-
wał Chopina muzycznym futurystą; za sprawą Słopiewni sam zyskał miano silnie  
r o m a n t y z u j ą c e g o –  f u t u r y s t y27. 

22 M. Tomaszewski, „Słopiewnie”  Szymanowskiego według Tuwima  (1962), w: tegoż, Nad pieśniami Karola 
Szymanowskiego. Cztery studia, s. 75.

23 M. Głowiński, op. cit., s. 225.
24 M. Tomaszewski, „Słopiewnie” Szymanowskiego według Tuwima, op. cit., s. 61. 
25 Zob. J.M. Chomiński, Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego, Kraków 1969, ss. 123-141. 
26 Zob. Z. Helman, Strukturalizm interwałowy w muzyce XX wieku, „Muzyka” 1975, nr 2, ss. 5-36.   
27 Zob. M. Tomaszewski, „Słopiewnie” Szymanowskiego według Tuwima, op. cit., s. 76. 
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Pieśni kurpiowskie. Przeżycie ludowego autentyku

Szymanowski zarzucał polskim kompozytorom, że brak inwencji twórczej nadra-
biają bezrefleksyjnym korzystaniem z folkloru i nadmiernymi cytowaniami ludo-
wego autentyku. 

Czymże bowiem nie bywała w minionym okresie niewoli «Sztuka Narodowa»! – ana-
lizował. Było nią także, stwierdzał – «pójście pomiędzy lud», istny hipnotyzm mazur-
kowo-kolędowy, zbieranie okropnych malinowych wycinanek i zielonych wstążek; 
była nią akademicko-niemiecka fuga temat Niedaleko  Krakowa czy też Chmielu, 
chmielu zielony […]28. 

Nie oznacza to jednak, aby nie szukał takiego ludowego materiału, który mógłby 
wykorzystać „jako tworzący w poczuciu bezwzględnej wolności artysta”29. Pieśni 
kurpiowskie op. 58, komponowane w latach 1930-1932, stanowią opracowania 
autentycznych melodii z  Puszczy Zielonej, zawartych w zbiorze ks. Władysława 
Skierkowskiego Puszcza Kurpiowska w  pieśni30. Dwanaście lirycznych miniatur, 
dedykowanych „pamięci brata Feliksa” i ujętych w trzy zeszyty, układa się w ciąg 
n a r r a t y w n e j  o p o w i e ś c i , rozpiętej między Lecioły zórazie (ból rozstania 
z ukochanym) po Wsyscy  przyjechali  (skarga-oczekiwanie na przyjazd ukocha-
nego i radosna zmiana: „jadzie mój jedyny”). W melodyce Pieśni kompozytor 
wzorował się na intonacjach charakterystycznych dla kurpiowszczyzny, stąd jej 
modalne nacechowanie i kunsztownie opracowane cytaty. W harmonice pozwo-
lił sobie na śmiałe rozwiązania, które oddają ówczesnego ducha przemian, doko-
nujących się w jego muzycznym języku. Jakości dodatkowe  uzyskał dzięki użyciu 
gwary, zastosowaniu onomatopei i uzyskaniu efektów humorystycznych, wpisa-
nych w kondycję muzyki ludowej. 

Zasadniczą cechą kurpiowskiej pieśni – pisze Jan Stęszewski – jest metro-rytmika 
typu giusto. Dużo rzadsze są pieśni o dość swobodnie kształtujących się stosunkach 
metrycznych; rytmika jest w nich jednak zawsze zracjonalizowana, a stosunki ryt-
miczne wyrażają się prostymi liczbami, zazwyczaj 1:2. Prócz nich istnieje niewielka 
ilość pieśni o wierszu nienumerycznym, zdaniowym, wykonywanych parlando, oraz 
typologicznie i chronologicznie wyróżniająca się grupa pieśni o rytmice mazurkowo
-rubatowej31.

Biorąc pod uwagę gatunek pieśni ludowej, stwierdzić można, iż przy całym 
bogactwie odmian i wariantów, ma on mocną konstantę. Jej centrum stanowi 
stroficzność (układ cyklicznie powtarzalny, tożsamy z istotą cyklicznie odradza-
jącej się natury), a zarazem wariowanie czy wariantowanie elementów „fakulta-
tywnych”, nie zmieniających tego, co decyduje o gatunkowej tożsamości. Zwrócił 
na to uwagę Józef M. Chomiński: 

28 K. Szymanowski, Uwagi w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce, „Nowy Przegląd Literatury i Sz-
tuki” 1920, II zeszyt, w: tegoż, Pisma muzyczne, s. 39. 

29 Ibidem. 
30 W. Skierkowski, Puszcza kurpiowska w pieśni, Płock 1928-1929.  
31 J. Stęszewski, Pieśni kurpiowskie w twórczości Karola Szymanowskiego, w: Karol Szymanowski…, Karol Szy-

manowski. Księga Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego,  red. Z. Lissa, Warszawa 
1964, op. cit., s. 285.  
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Skala możliwości sięga od prostej formy zwrotkowej aż do granicy przekompono-
wania. Podkreślam «granicy», ponieważ rzeczywiste opracowania pieśni nie mogą 
wchodzić w głąb formy przekomponowanej, prowadzącej już z natury rzeczy do 
zerwania z pierwowzorem ludowym. Forma ludowa otwiera natomiast bogate moż-
liwości w dziedzinie  wariacyjnej pieśni zwrotkowej32. 

Komponując Pieśni kurpiowskie, Szymanowski miał świadomość, że przekrocze-
nie wspomnianej granicy oddali go od istoty ludowego autentyku i nie naruszył 
metryki oryginału.

Tym, co także inspirowało kompozytora – obok oczywiście walorów brzmie-
niowych – był nastrój pieśni. W postawie twórcy krył się więc również n e r w 
m o d e r n i s t y c z n y , a wszyscy moderniści, pisał Matuszewski: 

są nastrojowcami, wszyscy również uważają giętkość, oryginalność i kunsztowność 
formy za niezbędny czynnik artyzmu […]33.  

W stronę syntezy

Wczesne pieśni Szymanowskiego spotkały się z krytyką między innymi Hugo Leichtentritta: 

Nazwać te bezmiernie zawiłe, całkiem nie wokalne utwory «pieśniami» [mowa o 12 
pieśniach op. 17], to brzmi jak ironia. Nie ma tu nic z tego, co składa się na pojęcie 
pieśni. Ani śladu pieśniowej melodii, pieśniowej konstrukcji; nawet jako pieśni dekla-
macyjne te zagmatwane, chaotyczne utwory nie robią wrażenia, ponieważ natrętny 
fortepian swym nie kończącym się potokiem dźwięków odciąga nazbyt uwagę od 
słowa, sama zaś partia wokalna zbyt jest pokawałkowana, aby sprawiać wrażenie 
spójnej deklamacji. Motywy w partii fortepianowej wydają mi się oderwane, przy-
padkowe, zupełnie nie obrazowe, nie wynikające z treści tekstu34. 

Nie można jednak odmówić ś p i e w n o ś c i  pieśniom Szymanowskiego – jest 
to jednak śpiewność nowego rodzaju, wynikająca z potrzeby znalezienia melo-
dii w nowych tonalno-harmonicznych warunkach, czyli poza regułami systemu 
dur-moll, który ułatwiał tworzenie symetrycznych okresowych fraz. W momen-
cie rozpadu organizacji tonacyjnej, rozpadła się również organizacja melodycz-
na. Zwrócił na to uwagę Stephen Downes, wskazując na Wagnerowskie korzenie  
n i e k o ń c z ą c e j  s i ę  m e l o d i i  u Szymanowskiego. 

To, co odróżnia polskiego twórcę od innych wielkich zachodnioeuropejskich współ-
czesnych, jak Bartók, Janáček i Strawiński – stwierdza – to jego  spójna próba «śpie-
wu» w rozszerzonym stylu melodycznym: obojętne czy inspiracja jest orientalna czy 
narodowa, wagnerowska spuścizna jego rzemiosła kompozytorskiego jest cechą sta-
łą i w pewnym stopniu rozpoznawalną. W późnych pieśniach Szymanowski znów 
zmierza do tego celu35. 

32 J.M. Chomiński, Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego, op. cit., s. 328.
33 I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki 

nowoczesnej, op. cit., s. 240. 
34 H. Leichtentritt, Kompositionen von K. Szymanowski, „Signale für Musikalische Welt”, 24 VIII 1910, nr 34, ss. 

1314-1315, tłum. J. Bronowicz, cyt. za: K. Szymanowski, KOR – tom 1, s. 225-226. 
35 S. Downes, „Kryzys melodyczny” w twórczości Szymanowskiego, w: Pieśń w twórczości Karola Szymanowsk-

iego..., op. cit., s. 204. 
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Na melodyjny fundament pieśni kompozytora zwrócił uwagę Roger Scruton, 
twierdząc, że 

styl Szymanowskiego t w o r z y  p o t r z e b ę  m e l o d i i , która nie może go usatys-
fakcjonować. Nie można powiedzieć, że w muzyce Szymanowskiego nie ma melodii. 
Przeciwnie, jest ich wiele, być może nawet zbyt wiele. Znaczy to raczej, że melodiom 
tym często brakuje siły i atrakcyjności: mają wyszukaną, abstrakcyjną jakość, która 
jest trudna do opisania, lecz łatwa do usłyszenia36. 

Można sparafrazować tę wypowiedź i postawić tezę, że styl Szymanowskiego 
w pieśniach rodzi się właśnie z potrzeby  z r e d e f i n i o w a n i a   m e l o d i i , 
nadania jej nowego znaczenia.

Interpretując pieśni na głos i fortepian Szymanowskiego – od 6 pieśni op. 2 (do 
słów Kazimierza Tetmajera) do Pieśni kurpiowskich op. 58 (do słów ludowych) 
– zauważyć można w s p ó l n o t ę  t o p o s ó w, obecnych w wybieranych przez 
kompozytora do umuzycznienia tekstach poetyckich. 

→ W pierwszej fazie twórczości pieśniowej, którą określić można mianem 
„f a n t a z j i  l i r y c z n e j” i poszukiwaniem w pieśni indywidualnego lirycznego 
„ja”, w repertuarze toposów przeważają te związane  z  samotnością  i wyobco-
waniem („Daleko został cały świat”), z cierpieniem i śmiercią („przedmogilnej 
pieśni czar”), ekstatycznym bólem i nocą („Na księżycu czarnym”). Następuje też 
próba rozpętania żywiołu pre-dionizysjkiego („Rycz, burzo!”) i rodzi się idea toż-
samości dwóch natur – Jezusa i Erosa. 

→ W fazie drugiej, naznaczonej i l u m i n a c j ą  o s o b o w o ś c i, odnale-
zieniem i potwierdzeniem homoerotycznej tożsamości, którą określić można 
mianem „e m a n c y p a c j i  d i o n i z y j s k i e j  w y o b r a ź n i”, w repertuarze 
toposów do głosu dochodzą te związane z wizją zmysłowej miłości i erotyzmem, 
apoteozą tańca („Boski to pląs!”), mistycyzmem, jednością ukochanego i boga, 
ale i lękiem, zagrożeniem czy onirią.

→ W fazie trzeciej, która charakteryzuje się odnalezieniem przez Szyma-
nowskiego wątków dionizyjskich w słowianizmie i zorientowaniem indywidu-
alnej tożsamości lirycznego „ja” na pierwiastki „lechickie” – polskie, „rasowe”, 
repertuar toposów zdominowany został przez te złączone z n o w o c z e s n ą 
w i z j ą  p r a p o l s k o ś c i  i nowym polskim słowem (Tuwimowskie Słopiewnie), 
obrazami natury („Woda Wanda wiślana / głaź głębica srebliwa”; „Ptakowie 
kwiatowie”; „Ciamna nocka”), religijną ludową czułością („Jezusie gołąbku miło-
ści!”). Nie brakuje też komizmu sytuacyjnego czy motywów dziecięcych.  

***
Muzyka Szymanowskiego zawsze kształtowana była w  s ł u ż b i e  e k s p r e -
s j i  – a  priori założonej przez kompozytora. Jej wyartykułowaniu służą liczne 

36 R. Scruton, Between Decadence and Barbarism: The  Music of  Szymanowski, w: Szymanowski in seiner Zeit, 
red. M. Bristiger, München 1984, s. 164-165; cyt. za: S. Downes, „Kryzys melodyczny” w twórczości Karola 
Szymanowskiego, op. cit., s. 191. 
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określenia wyrazowe, znajdujące się w tekście utworu – zaczynają funkcjonować 
na tych samych prawach, co elementy dzieła muzycznego. Są też znakiem dla 
potencjonalnego wykonawcy, informującym w  jaki sposób odczytać warstwę 
ekspresywną muzyki. Interpretując czasy modernizmu, Kazimierz Wyka sformu-
łował tezę, iż moderna jest s z t u k ą  e p i t e t ó w. Ilościowe nagromadzenie zapi-
sanych przez Szymanowskiego określeń – „epitetów” ekspresywnych potwierdza 
przynależność autora Mitów  do formacji modernistów. Modernistów rodzaju 
szczególnego, biorąc pod uwagę ekspansję gatunku pieśniowego w twórczości 
autora Rymów dziecięcych. Jak pisał Ignacy Matuszewski: 

Poeta podmiotowy nosi miano liryka, poeta przedmiotowy zowie się epikiem37.

Na pieśniowy kod muzyki kompozytora świetnie naprowadza tytuł książki Tade-
usza A. Zielińskiego – Szymanowski. Liryka i ekstaza38, ukazuje bowiem dwa istot-
ne wyróżniki indywidualnego stylu twórcy Pieśni muezina szalonego. Pierwszym 
z nich jest liryka i związany z  nią integralnie świat pieśni oraz melodii. Drugim 
– temperament dramaturga, budującego tok muzyki swych na siatce ekstatycz-
nych po-Skriabinowskich kulminacji – silnych amplitud ekspresji dzieła muzycz-
nego.

W roku 1926 Karol Szymanowski, odnosząc się do Stabat Mater, podzielił się 
taką oto refleksją: 

Konstrukcyjność dzieła sztuki polega na z a c h o w a n i u  p r o p o r c j i 
w przeciwstawianiu sobie poszczególnych sprzecznych nieraz elementów, dających 
wrażenie organicznej całości. W muzyce, której uczuciowa treść musi iść równolegle 
z poetycką treścią słowa, stanowiącego tekst, zachowanie tych proporcji jest 
podwójnie trudne. Częstokroć miast zupełnej harmonii obu elementów (słowa 
i myśli muzycznej) widzimy beznadziejną walkę, w rezultacie zaś kapitulację jednego 
z nich, a więc bezduszną deklamację, toczącą się bezradnie po wzniesieniach 
i spadkach psychologicznej intonacji słowa lub też – częściej – zupełne zatopienie 
owej intonacji przez rozpętany żywioł muzyki39.

Autor Pieśni muezina szalonego był wyznawcą zasady umiaru: 

A wszak ów  u m i a r  a r t y s t y c z n y  – twierdził z pokorą – absolutna świadomość 
celów i zadań danego dzieła jest dla rzetelnego artysty rzeczą najtrudniejszą do osią-
gnięcia…40. 

Dlatego pieśń w jego twórczym wydaniu uszła cało… 

37 I. Matuszewski, Słowacki  i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki 
nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze, oprac. i wstępem opatrzył S. Sandler, Warszawa 1965, s. 122.

38 T. A. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza, Kraków 1997.
39 K. Szymanowski, Na  marginesie  „Stabat  Mater”.  Myśli  o  muzyce  religijnej, „Muzyka” 1926, nr 11/12  

w: tegoż, Pisma Muzyczne, ss. 372-373. 
40 Ibidem, s. 373. 
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KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937)
EWOLUCJA TWÓRCZOŚCI PO LINII PIEŚNI

Faza I: modernistyczne fantazje liryczne – poszukiwania tożsamości 
Daleko został cały świat – Jestem i płaczę – Na księżycu czarnym

6 Pieśni do słów K. Tetmajera op. 2 samotność, oddalenie, żal bez granic, umarłe głosy
3  fragmenty  z  poematów    
J. Kasprowicza

op. 5 cierpienie, krew, krzyż, samotny kopią grób, 
konieczność, agonia nocnego ptaka

Łabędź do sł. W. Berenta op. 7 piękno i śmierć, przedmogilnej pieśni czar
4 Pieśni do sł. T. Micińskiego op. 11 Taki jestem smętny – Rycz, burzo! Rozpętanie 

żywiołu – przegrana podmiotu
5 Pieśni do sł. R. Dehmela 
i in.

op. 13 samotność, odosobnienie Głos w mroku – 
Czarna lutnia – tożsamość natur Jezusa i Erosa

12 Pieśni do sł. R. Dehmela 
i in.

op. 17 noc, Wzlot świcie, miłosne oddalenie, eksta-
tyczny ból

6 Pieśni do sł. T. Micińskiego op. 20 Na księżycu czarnym – strzaskana harfa snów 
– Na pustej trzcinie

Faza II: rozpętanie dionizyjskiej wyobraźni – odnalezienie i potwierdzenie tożsamości 
Boski to pląs…

Bunte-Lieder 
do sł. K. Bulckiego i in.

op. 22 Pustelnik – majowa noc -

Pieśni miłosne Hafiza op.24 erotyzm, wizja zmysłowej miłości, ekstatyczne 
cierpienie, dionizyjska apoteoza tańca

Pieśni księżniczki z baśni  
do sł. Z. Szymanowskiej

op. 31 słowik, noc, księżyc, motyw Szeherezady, 
miłość

3 Pieśni do sł. D. Dawydowa op. 32 lęk, zagrożenie, oniria
4 Pieśni do sł. R. Tagore op. 41 melancholia
Pieśni  muezzina  szalonego 
do sł. J. Iwaszkiewicza

op. 42 homoseksualny mistycyzm: jedność ukocha-
nego i boga, erotyzm, ekstaza

2 Pieśni baskijskie 
do sł. ludowych

op. 44

Faza III: „poszukiwania wątków dionizyjskich w słowianizmie” 
–  zorientowanie tożsamości na rysy polskie

Słopiewnie do sł. J. Tuwima op. 46 
bis 

nowoczesna wizja „prapolskości”

3 Kołysanki  
do sł. J. Iwaszkiewicza

op. 48

Rymy dziecięce  
do sł. K. Iłlakowiczówny

op. 49

7 pieśni do sł. J. Joyce’a op. 54 nie śpiewaj tej smutnej pieśni o przemijaniu  
– majowy wiatr

Pieśni kurpiowskie  
do sł. ludowych

op. 58
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Streszczenie
Przez całe swoje twórcze życie Szymanowski komponował pieśni41, wpisując się tym samym 
w krąg poromantycznej liryki jako dziedziny wyrażającej – w sposób bezpośredni – „ja” twór-
cy. Fakty są znaczące: ponad połowę utworów napisał kompozytor do tekstów poetyckich, 
znalazły się wśród nich 134 pieśni na głos i fortepian; ich ramy czasowe wyznaczają z jednej 
strony Hymny do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera z roku 1898, z drugiej – Pieśni kurpiow-
skie powstałe w roku 1932. Liryka Szymanowskiego stała się zapisem w dźwiękach biogra-
fii artysty, t e k s t u a l i z a c j ą  j e g o  o s o b i s t y c h  d o ś w i a d c z e ń , przeżyć i fascynacji. 
Badacze pieśni kompozytora sformułowali ważną tezę, że to właśnie w pieśniach uobecniły 
się najpierw zmiany językowo-stylistyczne, które dochodziły następnie do głosu w utworach 
reprezentujących inne rodzaje i gatunki. Przewodnikiem było dla Szymanowskiego s e n s o -
t w ó r c z e  s ł o w o  – wybierał takie teksty poetyckie, które współgrały z jego kompozytorską 
wyobraźnią. 
Interpretując pieśni na głos i fortepian Szymanowskiego – od 6 pieśni op. 2 (do słów Kazimie-
rza Tetmajera) do Pieśni kurpiowskich op. 58 (do słów ludowych) – zauważyć można w s p ó l -
n o t ę  t o p o s ó w, obecnych w wybieranych przez kompozytora do umuzycznienia tekstach 
poetyckich. 
1. W pierwszej fazie twórczości pieśniowej, którą określić można mianem „f a n t a z j i 
l i r y c z n e j ” i poszukiwaniem w pieśni indywidualnego lirycznego „ja”, w repertuarze topo-
sów przeważają te związane  z  samotnością  i wyobcowaniem („Daleko został cały świat”), 
z cierpieniem i śmiercią („przedmogilnej pieśni czar”), ekstatycznym bólem i nocą („Na księ-
życu czarnym”). Następuje też próba rozpętania żywiołu pre-dionizysjkiego („Rycz, burzo!”) 
i rodzi się idea tożsamości dwóch natur – Jezusa i Erosa.
2. W fazie drugiej, naznaczonej i l u m i n a c j ą  o s o b o w o ś c i , odnalezieniem i potwierdze-
niem homoerotycznej tożsamości, którą określić można mianem „e m a n c y p a c j i  d i o n i -
z y j s k i e j  w y o b r a ź n i ”, w repertuarze toposów do głosu dochodzą te związane z wizją 
zmysłowej miłości i erotyzmem, apoteozą tańca („Boski to pląs!”), mistycyzmem, jednością 
ukochanego i boga, ale i lękiem, zagrożeniem czy onirią.
3. W fazie trzeciej, która charakteryzuje się odnalezieniem przez Szymanowskiego wątków 
dionizyjskich w słowianizmie i zorientowaniem indywidualnej tożsamości lirycznego „ja” na 
pierwiastki „lechickie” – polskie, „rasowe”, repertuar toposów zdominowany został przez te 
złączone z n o w o c z e s n ą  w i z j ą  p r a p o l s k o ś c i  i nowym polskim słowem (Tuwimow-
skie Słopiewnie), obrazami natury („Woda Wanda wiślana / głaź głębica srebliwa”; „Ptakowie 
kwiatowie”; „Ciamna nocka”), religijną ludową czułością („Jezusie gołąbku miłości!”). Nie bra-
kuje też komizmu sytuacyjnego czy motywów dziecięcych.
„Uważam, że każdy utwór muzyczny, bez względu na to jakie by filozoficzne idee, uczucia 
i nastroje leżały u jego podstaw, zawsze pozostanie  d z i e ł e m  « c z y s t e j  m u z y k i » , natu-
ralnie jeżeli w ogóle jest dziełem sztuki. U podstaw moich kompozycyjnych pomysłów są pra-
wie zawsze m o t y w y  m e l o d y c z n e ” – pisał Karol Szymanowski. Pieśń w jego twórczym 
wydaniu uszła cało… 
słowa kluczowe: Karol Szymanowski, modernizm, pieśń, tekst poetycki

Karol Szymanowski. The Modern Times Lyricist.
Abstract
Throughout his creative life Szymanowski composed songs42, thus becoming part of the circle 
of postromantic lyricism as a field directly expressing the artist’s “I”. The facts are signifi-
cant: the composer wrote over a half of his compositions to poetic texts, including 134 songs 
for voice and piano; their timeframe is determined on the one hand by Hymns to words by 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer from 1898, and on the other by Kurpie Songs written in 1932. 
Szymanowski’s lyrics became a record in the sounds of the artist’s biography, a  t e x t u a l i -
s a t i o n  o f  h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s , impressions and fascinations. Researchers 
working on the composer’s songs developed an important thesis that it was in the songs that 
the linguistic and stylistic changes first came into being, which were then reflected in works 

41  Więcej na temat pieśni piszę w swojej książce – Poetyka muzyczna w Karola Szymanowskiego. Studia i inter-
pretacje, Akademia Muzyczna w Krakowie 2013.

42 I write more about dance in my book Poetyka muzyczna w Karola Szymanowskiego. Studia i interpretacje 
[Musical Poetics of Karol Szymanowski. Studies and Interpretations], Akademia Muzyczna w Krakowie 2013
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representing other trends and genres. Szymanowski’s inspiration was a  s e n s e - f o r m i n g 
w o r d  – he chose poetic texts that corresponded to his imagination as a composer.
When interpreting Szymanowski’s songs for voice and piano – from 6 Songs Op. 2 (to words by 
Kazimierz Tetmajer) to Kurpie Songs Op. 58 (to folk words) – one can notice a  c o m m u n i t y 
o f  t o p o i , present in poetic texts the composer selected for music.
1. In the first phase of song composition, which can be described as a “ l y r i c a l  f a n t a s y ” 
and a search for the individual lyrical “I” in the song, the topoi repertoire is dominated by 
those connected with loneliness and alienation (Daleko został cały świat – “The whole world 
is far away”), suffering and death (przedmogilnej pieśni czar – “charm of a song preceding the 
grave”), ecstatic pain and night (Na księżycu czarnym – “On the black moon”). There is also an 
attempt to unleash a pre-Dionysian element (Rycz, burzo! – “Roar, oh, storm!”) and the idea 
of the identity of two natures is born – Jesus and Eros.
2. In the second phase, which involves t h e  i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y, the 
discovery and acknowledgement of a homoerotic identity that can be described as “ t h e 
e m a n c i p a t i o n  o f  t h e  D i o n y s i a n  i m a g i n a t i o n ”, the topoi repertoire includes 
those related to the vision of sensual love and eroticism, the apotheosis of dance (Boski to 
pląs – “Divine is the dance!”), mysticism, the unity of the beloved person and god, but also 
fear, danger or oneira.
3. In the third phase, which is characterized by Szymanowski’s discovery of Dionysian motifs 
in Slavicism and the focusing the individual identity of the lyrical “I” on “Lechitic” elements 
– Polish, “racial”, the repertoire of topoi was dominated by those combined with a  c o n -
t e m p o r a r y  v i s i o n  o f  p r e - P o l i s h n e s s  and a new Polish word (Tuwim’s Słopiewnie 
– “Wordsong”), images of nature (Woda Wanda wiślana / głaź głębica  srebliwa - “Vistula 
Water Wanda / smooth silver surface”; Ptakowie kwiatowie – “Flowery Birdies”; Ciamna noc-
ka – “Dirkly Nighty”), religious folk tenderness (Jezusie  gołąbku miłości! – “Oh, Jesus, the 
turtledove of love!”). There is also no shortage of situational comedy or children’s motifs.
“I believe that every piece of music, no matter what philosophical ideas, feelings and moods 
it is based on, will always remain a  w o r k  o f  « p u r e  m u s i c » , if it is at all a work of art. 
My compositional ideas are almost always based on m e l o d i c  m o t i f s ,” wrote Karol Szy-
manowski. The song in its creative edition gets away in one piece...
key words: Karol Szymanowski, modernism, song, poetic text
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Wprowadzenie – o istocie pieśni

Pisząc o istocie pieśni wieku uniesień, jej największy polski badacz i znawca 
Mieczysław Tomaszewski podkreślał: 

Pieśń to wiersz odczytany, wysłuchany i odczuty przez kompozytora, którego ‘ton’ 
zostaje wyrażony dźwiękiem na ów ton nastrojonym. Ale, co paradoksalne, dopiero 
swoista samoistność strony muzycznej daje gwarancję zaistnienia danego utworu 
w kulturze. Zestrojenie słowa z dźwiękiem dotyczy tu jedynie słów znaczących (…) 
Bez zapewnienia sobie owej muzycznej autonomii nie ma mowy o tym, żeby pieśń 
była pieśnią1. 

Postawmy więc problem – czy i w jakim stopniu pieśń – gatunek par excellence 
romantyczny – funkcjonowała w muzyce minionych stu lat. Warto przypomnieć, 
że większość badaczy podejmujących problematykę gatunku pieśni podkreślało 
relację w nim tego co poetyckie – a więc słowo – z tym co muzyczne – a więc 
oprawę słów w dźwięki. Suzanne Langer przykładowo zanegowała kompromiso-
we stanowisko wobec funkcjonowania wspomnianych sfer. Jej zdaniem pieśń – 
choćby powstała do najwybitniejszego wiersza – jest muzyką2. Przeciwne zdanie 
wyraził Lawrence Kramer, twierdząc, iż wiersz nigdy nie asymiluje się z muzyką, 
raczej zostaje przez dźwięki wcielony, zachowując swoją autonomię3. Ciekawą 
propozycję podał Kofi Agawu wyróżniając w gatunku oddziaływanie trzech sfer 
odrębnych: muzyki, słów i pieśni4, co zainspirowało Lawrence’a Zbikowskiego do 
uznania pieśni za kognitywny amalgamat, jak uczynił to na przykład w analizie 
pieśni Franciszka Schuberta5. Trudno tu nie wspomnieć syndromu lirycznego 
pieśni autorstwa przywołanego na wstępie Mieczysława Tomaszewskiego, który 
– na wiele lat przed Zbikowskim – założył kognitywne odczytanie istoty gatunku, 
podając w trzech sferach pieśni: muzycznej, tekstowej i ekspresyjnej (słowno
-muzycznej) szereg cech konstytutywnych i komplementarnych, tworzących ów 
wyjątkowy stop6. We współczesnej literaturze muzycznej odnaleźć można wiele 
utworów stanowiących egzemplifikację każdej ze wspomnianych teorii. Jednak 
dla podjętej tu próby ujęcia syntetycznego poetyzowania w muzyce XX i XXI wie-
ku, tendencji do jego zanikania, a potem ponownie pojawiania się zainteresowa-
nia kompozytorów gatunkiem pieśni, obrana została perspektywa nie tyle pro-
blemowa, co historyczno-estetyczno-refleksyjna, ogniskująca kształt i przesłanie 
dzieła, jako wynik pewnej reakcji emocjonalnej na czas i miejsce tworzenia. 

Pieśń w kontekście mijającego czasu

Po wojnie powstawały centra kultywowania sztuki awangardowej, nowoczesnej, 
autonomicznej, absolutnej, jak kursy w Darmstadt, festiwal w Donaueshingen, 

1 K. Droba, Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim, Kraków 2011, s. 129.
2 S. K. Langer, Feeling and Form: A Theory of Art. Developed from Philosophy in a New Key, New York, 1953,  

s. 152.
3 L. Kramer, Music and Poetry: The Nineteenth Century and After, Berkeley 1984, s. 127.
4 V. Kofi Agawu, Theory and Practice  in  the Analysis od  the Nineteenth-Century Lied, “Music Analysis” 11, 

1992, s. 3-36
5 L. M. Zbikowski, Conceptualizing Music. Cognitive Structure, Theory, and Analysis, Oxford University Press, 

2002. 
6 Por. M. Tomaszewski, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Kraków 1997. 
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kolońskie Studio WDR, paryski IRCAM, w których powracali z zapomnienia 
„dwunastu długich lat” Webern i Bartók, Szostakowicz i Prokofiew, Strawiński 
i Weil, debiutowali Luigi Nono i Karlheinz Stockhausen, triumfował Helmuth 
Lachenmann. Idea postępu, budowania społeczeństwa nowoczesnego, 

[…] kompleks społecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturowych i mentalnych 
przekształceń zachodzących na Zachodzie od XVI wieku, osiągających swoje apo-
geum w wieku XIX i XX, procesy uprzemysłowienia, urbanizacji, racjonalizacji, biuro-
kratyzacji […] apoteoza rozumu i nauki i wiele innych7 

zjawisk, musiały doprowadzić do kryzysu jednostki jako indywidualności, jako 
artysty. Do tego trauma holocaustu, podział Europy na pół, jarzmo komunizmu, 
z ideologią socrealizmu na czele, podzieliło także kompozytorów ujawniają-
cych w muzyce indywidualne reakcje, światopogląd i estetykę. Egzemplifikacji 
indywidualnego podejścia do techniki dwunastodźwiękowej dokonał w Polsce 
Witold Lutosławski w Pięciu pieśniach do słów Kazimiery Iłłakowiczówny. W nurt 
ucieczki w eksperyment wpisał się Luciano Berio (inspirowany nieustannie nad-
przyrodzonymi możliwościami wokalnymi Cathy Barberian). Z kolei w stylu inter-
kulturowego spektaklu New Age stworzył swój cykl Pieśni Indiańskich Karlheinz 
Stockhausen. Niektórych kompozytorów polskich sytuacja w kraju zmusiła do 
emigracji. Bez względu na determinanty tego zjawiska: geo- lub socjologicz-
no-polityczne, naturalne czy religijne, a także bez względu na to czy powodem 
były czynniki „wypychające z domu” czy „przyciągające do nowego miejsca”, 
fakt opuszczania ojczyzny musiał mieć swoje konsekwencje w masowej nostalgii 
kulturowej, tęsknocie za swojskością, za poczuciem bycia u siebie. Dotyczyło to 
zarówno kompozytorów – emigrantów politycznych: Romana Palestra i Andrzeja 
Panufnika, jak i tych emigrujących „z wyboru”: Antoniego Szałowskiego, Tade-
usza Kasserna, Romana Maciejewskiego i innych. 

Niedawno, w ramach programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017 organizo-
wanego przez Instytut Muzyki i Tańca, zarejestrowane zostały po raz pierwszy 
– po czterdziestu latach od powstania – Trzy wiersze Czesława Miłosza na sopran 
i 12 instrumentów autorstwa Romana Palestra, szczególny cykl liryki integrujący 
nostalgiczne spojrzenia dwóch emigrantów. Wiersze Miłosza, powstałe w czasie 
wojny, są ucieczką w inną, lepszą rzeczywistość widzianą pozornie naiwnie, jakby 
oczami dziecka. Muzyka Palestra – nostalgicznie ekspresyjna – nadaje słowom 
głęboki sens. 

Zmiana paradygmatu nadeszła także i w kraju po 1956 roku, w chwili odwilży, 
gdy nastąpiło żarliwe nadrabianie zaległości w konfrontacji z kulturą Zachodu. 
W Polsce miejsce denazyfikacji zajęła destalinizacja, miejsce serializmu – sono-
ryzm, miejsce Darmstadtu – Warszawska  Jesień. Ówczesnym mainstreamem 
był eksperyment, tym co stało się znakiem oryginalnym, znakiem odwagi, było 
przyznanie się do tęsknoty za klasycznym pięknem i uniwersalnymi wartościa-
mi. Jak zauważył Tim Rutherford-Johnson, „awangardowe, radykalne zerwanie 

7 Por. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 130 i nast. 
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więzów z tradycją zainspirowało nostalgiczny odzew”8. Efektem tej nostalgii este-
tycznej stał się zwrot ku przeszłości, ku wewnętrznym dramatom, ku klasycznym 
gatunkom i tonalności dur-moll, ku estetyce treści, ku duchowości wreszcie. Co 
ciekawe, ów zwrot zaproponowali ci sami twórcy, którzy stworzyli polski sono-
ryzm. Pamiętając co spotkało biblijną żonę Lota, mimo wszystko odważyli się 
obejrzeć za siebie, w przeszłość, uczynić kilka kroków wstecz, aby pójść naprzód. 
Dlaczego? „Czyżby dlatego” – odpowiadał pytaniem na pytanie Bohdan Pociej – 
„że tutaj, dziś, teraz, w swoim czasie czuli się niepewnie, słabo, nie u siebie?”9 
Stali się „super niepoprawni estetycznie”, jak Górecki w III Symfonii, który, zdra-
dzając ideały awangardy, napisał pieśni na sopran i orkiestrę w czasie, gdy na 
zachodzie pieśni nie były modne, gdy królowała musique concrète instrumenta-
le Lachenmanna, w cyklu Les espaces acoustiques krystalizował się spektralizm 
Gerarda Griseya. Zwrot Góreckiego w stronę liryki wokalnej uznać można było 
ponownie za synonim nostalgii za naturalną prostotą, emocjonalnym pięknem, 
ludową prawdą, jak u Parta w jego pieśni bez słów Spiegel im Spiegel czy u Johna 
Tavenera w Sappho: Lyrical Fragments. 

W Krakowie z kolei, w czasie „żelaznej kurtyny”, liryzm i romantyczną tęsknotę za 
doskonałością równą boskiemu śpiewowi zaklął w materię elektroakustyczną Józef 
Rychlik w swoim Śnie Eurydyki. Pieśń u Lutosławskiego stała się klasycznym, dźwię-
kowym zilustrowaniem poezji przy użyciu nowoczesnych środków brzmieniowych, 
w przypadku Berio oznaczała czystą muzykę, u Stockhausena stała się rytuałem, 
u Rychlika wyrazem upatrywania szczęścia w możliwości pięknego śpiewu.

Po tym jak Adorno ogłosił, iż „nowa muzyka jest już z góry nastawiona na to, że 
nie będzie słuchana”10, do głosu doszli twórcy, dla których podstawowy argu-
ment nowości stał się nieaktualny. Jak pisał Peter Brüger, 

efekty jakimi posługiwali się awangardziści straciły swą wartość szokującą.

 I dalej: 

skoro środki, za pomocą których awangardziści pragnęli dokonać zniesienia sztuki 
same zyskały w międzyczasie status dzieła sztuki, z ich zastosowaniem nie można już 
zasadnie wiązać postulatu odnowienia praktyki życiowej. Formułując mocniej, neo-
awangarda instytucjonalizuje awangardę jako sztukę, negując tym samym intencje 
pierwotnie awangardowe11. 

Owo pęknięcie ukazało także stosunek twórców do tradycji – jej przesadną afir-
mację z jednej i skrajną negację z drugiej strony, skwitowane znamienną formułą 
dwóch B (banał i bełkot) przez Pawła Szymańskiego12. Właśnie pokolenie Szy-

8 T. Rutherford-Johnson, Music after the Fall. Modern Composition and Culture since 1989, Oakland, California 
2017, s. 238 (tłum. własne).

9 B. Pociej, głos w dyskusji Obecność tradycji we współczesności, w: Muzyka w kontekście kultury. Spotkania 
muzyczne w Baranowie, red. L. Polony, Kraków 1978, s. 199. 

10 T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, Warszawa 1974, s. 179-180. 
11 P. Brüger, Teoria awangardy, Kraków 2006, s. 73. 
12 „Współczesny artysta, w tym i kompozytor znajduje się w okowach dwóch skrajności. Z jednej strony grozi 

mu bełkot jeżeli całkowicie odrzuci tradycję, z drugiej zaś może popaść w banał, jeśli za bardzo się na nią 
zapatrzy. To jest paradoks uprawiania sztuki dzisiaj” – z wypowiedzi Pawła Szymańskiego, w: M. Kominek, 
Gdzie się mieści dusza?, „Studio” 1996, nr 9, s. 11.
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mańskiego, debiutujące w latach siedemdziesiątych XX wieku w Stalowej Woli 
na Festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu, wyraziło osobisty stosunek do 
przeszłości. Knapik, Krzanowski, Lasoń – każdy na swój sposób. 

Nasza twórczość, kompozytorów startujących na festiwalu w Stalowej Woli, była 
chyba pewnego rodzaju opozycją: wobec awangardy lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych; wobec nowości jako wartości samej w sobie; wobec totalnej destrukcji. I ta 
opozycja do awangardy była reakcją spontaniczną, sprzeciwem intuicyjnym, głęboko 
w nas tkwiącym. Dopiero później, stopniowo uświadamialiśmy to sobie13. 

Ów sprzeciw wynikał z nostalgii za utraconym pięknem romantycznej ekspresji, 
za wartościami w muzyce „zasłoniętymi i zagubionymi”14. Łączyć go zatem należy 
nie tyle z postmodernizmem, co z nostalgicznym antymodernizmem. Eugeniusz 
Knapik sięgnął do źródeł najwyraźniej. W jego twórczości pobrzmiewają echa 
„transcendentalnie bezdomnych”: harmoniki Aleksandra Skriabina i Oliviera 
Messiaena, szerokich fraz niekończących się melodii Wagnera, repetycyjnych 
motywów Henryka Mikołaja Góreckiego, nigdy wprost, ale zawsze gdzieś na 
horyzoncie wyobraźni. Do kręgu artystów melancholią dotkniętych zaliczyć tak-
że można Edwarda Estlina Cummingsa, którego trzy wiersze urzekły autora Up 
into the Silence – romantycznego cyklu pieśni o miłości. W nocie programowej 
kompozytor pisał: 

opuszczona przez twórców, pozostawiona we władaniu różnej maści kuglarzy 
z „fabryk snów”, wystawiona niczym towar na sprzedaż, miłość stała się w sztu-
ce tematem „źle obecnym”. Z tej przyczyny sztuka XX wieku pozostawiła po sobie 
generalnie bardzo jednostronny, niepełny i chyba niedostatecznie prawdziwy obraz 
kondycji ludzkiej. Pokusa, by pod koniec wieku jeszcze raz zmierzyć się z tematem, 
który był dominantą zainteresowania twórców wszystkich epok, a mimo to pozostał 
nieodgadnioną tajemnicą ludzkiej natury, była wielka15.

O pokolenie młodszy Aleksander Nowak, także śląski kompozytor, uczeń Lasonia, 
to swoisty kontynuator idei noworomantycznych, ale w ich postmodernistycznej 
odsłonie. Umiejętnie sięgając po tematy z życia codziennego, uczynił z nostalgii 
za światem idealnym sposób na wyrażanie samego siebie. To taka, jak sam przy-
znał, „gra z treściami pozamuzycznymi” i dodał: 

pisząc utwór znajduję się w kręgu emocji, z którymi się te cytaty wiążą. Pochodzą 
z piosenek, utworów czy stylów, które w pewnym momencie życia były dla mnie 
istotne16, 

jak szanty Johna Connolly’ego przywołane w Fiddler’s Green and White Savannas 

13 M. Janicka-Słysz, Eugeniusza Knapika spojrzenie na siebie i muzykę, „Studio” 1995, nr 1, s. 25.
14 M. Tomaszewski, Muzyka  w  poszukiwaniu  wartości  zasłoniętych  i  zagubionych, w: Duchowość  Europy 

Środkowej  i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków 2004,  
s. 31-40. 

15 Z noty o utworze za: Eugeniusz Knapik „Up into the silence”, on-line: https://culture.pl/pl/dzielo/eugeniusz-
knapik-up-into-the-silence (dostęp 08.05.2019).

16 M. Trzęsiok, Muzyka rzeczywistego świata. Rozmowa z Aleksandrem Nowakiem, „Kwarta. Magazyn o polsk-
iej muzyce współczesnej”, 2011, 1(16), on-line: https://pwm.com.pl/pliki2/6/4/2637_2158_Kwartanr1sier-
pien2011.pdf (dostęp: 10.12.2016).
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Never More, pieśni religijne, piosenka Ciągle pada zespołu Czerwone Gitary czy 
ludowa przyśpiewka. Bo – jak pisze Dubravka Ugresic – 

to właśnie kultura codzienności (a nie państwo czy system polityczny) jest źró-
dłem nostalgii, jeśli w ogóle coś takiego w danym momencie istnieje. Nostalgia jest 
bowiem sprawą serca. Jak muzyka17. 

W swoich Songs of Caress Nowak także mówi o miłości rozumianej szczególnie, 

chodzi o czułość – pisał kompozytor w nocie programowej – rozumianą możliwie 
szeroko: jako delikatność, tkliwość i pieszczotę, ale także współodczuwanie, troskę, 
tęsknotę, zaangażowanie czy wręcz pasję. Całość formy utworu polega na stopnio-
wym przechodzeniu od czułości rozumianej wprost – miłosnej, jasno ukierunkowa-
nej, bez niedomówień, do czułości intymnej – jakby chłodnej, smutnej, lekko niepo-
kojącej; czułości do kogoś, kto jest gdzie indziej18. 

Niemiecki kompozytor Heiner Goebbels, rówieśnik Knapika i Szymańskiego, swo-
ją postawę wyraził wprost, pisząc 

muzyka nie potrafi być już dla nas n o w ą jakkolwiek by się nie starała19. 

Wskazał tym samym na konieczność zwrotu treściowo-estetycznego. Zwrotu 
zbudowanego wokół możliwości jakie dała cyfrowa rewolucja – powszechna 
komputeryzacja, Era Informacji, smartfony i internet, rozwój muzyki popularnej. 
Współczesny filozof muzyki Harry Lehmann20 ogłosił zmierzch muzyki oryginal-
nej, a świt epoki wykorzystywania cudzego materiału przy tworzeniu nowych 
jakości brzmieniowych. Z możliwości takiej skorzystali także współcześni melan-
cholicy, tacy jak Paweł Mykietyn czy Niels Rønsholdt. Pierwszy z nich stworzył 
intermedium z pogranicza wideopoezji, wideomuzyki i monodramu Dwa wiersze 
Miłosza, w którym słowo noblisty dominuje, a muzyka stanowi jedynie swoiste 
homeopatyczne tło. Z kolei w swoim intermedium, cyklu pieśni Me Quitte, opar-
tym na technice przetworzeń materiału muzycznego słynnej francuskiej piosenki 
Jacques’a Brela Ne me quitte pas, duński kompozytor buduje sceniczną sytuację 
intymnego spotkania mężczyzny i kobiety, a właściwy liryzm krzesze z emocji 
między nimi – to co u Schuberta i Schumanna kryły słowa wierszy u Rønsholdta 
zyskuje aspekt wizualnej konkretyzacji. 

Pieśni Marka Stachowskiego

Przykładem kompozytora krakowskiego, dla którego liryka wokalna stała się 
osią wyznaczającą kierunek rozwoju języka muzycznego był Marek Stachow-
ski, wieloletni pedagog i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, ale przede 
wszystkim twórca niemal 60 utworów drobnych i monumentalnych, wokalnych 

17 D. Ugresic, Konfiskata pamięci, w: Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec 2002, on-line: 
https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/nostalgia (dostęp: 17.12.2018).

18 Cyt. za: A. Chłopecki, Aleksander Nowak. Fiddler’s Green, omówienie płyty wyd. przez Śląskie Towarzystwo 
Muzyczne, PRK CD0104, s. 10

19 H. Goebbels, Odcyfrować muzykę. Sampel  jako znak, w: H. Goebbels, Przeciw Gesamtkunstwerk, Kraków 
2015, s. 109.

20 H. Lehmann, Rewolucja cyfrowa muzyki. Filozofia muzyki, Warszawa 2016. 
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i instrumentalnych, uzupełniających kształt drogi, jaką pokonała muzyka polska 
w drugiej połowie XX wieku: od sonorystycznej awangardy do „nowego klasycy-
zmu”. Muzyka interpretująca słowo, wokalno-instrumentalna obejmuje trzy gru-
py utworów: kameralnych, przeznaczonych na szczególne, indywidualnie dobie-
rane składy, kantatowo-symfonicznych o rozbudowanej obsadzie i formie oraz 
chóralnych. Najwięcej utworów wokalno-instrumentalnych powstało w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w okresie tak młodzień-
czych fascynacji sztuką zastaną jak i dorosłych już prób wyrażania samego siebie. 
Dominują wówczas wielkie formy kantaty i cykle kameralne. Lata osiemdziesiąte 
przyniosły kolejne cztery utwory: dwa podobne, skameralizowane i dwa większe 
– pieśni orkiestrowe ujęte w cykl symfoniczny, zjawiskowe Ody  safickie, które 
są właściwie ostatnim, pisanym z potrzeby serca dziełem wokalnym Marka Sta-
chowskiego. Napisane później dzieła chóralne mają jedynie charakter okoliczno-
ściowy.

Przy wyborze tekstów dla swojej muzyki Stachowski nie kierował się modą. Pro-
wadził go ów szósty zmysł snucia wątków i podejmowania tematów ważnych, 
choć bez zbędnego patosu, w sposób bezpretensjonalny odsłaniających świato-
pogląd kompozytora lub, rzec można za Andrzejem Hejmejem, „indywidualną 
mitologię twórcy”21, a „fascynacja sztuką słowa nie tylko odsłania istotne źródło 
inspiracji procesu twórczego, ale (…) okazuje się zarazem świadectwem pew-
nej filozofii życiowej”22. Kompozytor traktował więc teksty z należną im powagą 
i przesłaniem jakie niosą (wyjątek stanowi sonorystyczna kompozycja Neusis II, 
w której asemantyczne zgłoski tekstu stanowią kolejny element brzmieniowy, 
uzupełniający skomplikowaną tkankę instrumentalnych figur fakturalno-brzmie-
niowych). Jego wybory interpretować można jako nieraz zdumiewające, wręcz 
kontrowersyjne – z jednej strony dyktowane podszeptami serca czy intelektu-
alnymi fascynacjami, z drugiej zaś zamówieniami bądź konkretnymi okazjami 
i przeznaczeniem. Stachowski sięgnął kilkakrotnie po poezję polską, co ciekawe 
zarówno po te tzw. „największe nazwiska”, takie jak, bardzo popularny w swo-
im czasie, Władysław Broniewski czy niedoszły noblista Zbigniew Herbert, jak 
i autorów mniej znanych, często o znaczeniu lokalnym lub piszących poezję przy 
okazji, jakby obok swojej codziennej działalności. 

Debiutując Stachowski wybrał pięć erotyków polskiego poety, choć przede 
wszystkim animatora życia kulturalnego Warszawy i znanego radiowca, Tadeusza 
Kubiaka (1924-1979)23, którego powołaniem okazała się poezja dla dzieci. Nie-
stety tworzył także wiersze i poematy na cześć partii, wpisując się tym samym 
w główny nurt zadekretowanej przez komunistyczne władze estetyki socreali-
stycznej. Skazało to jego twórczość, notab ene obfitą, wydawaną swego czasu 
regularnie, na potępienie i wreszcie na zapomnienie przez wielu wrażliwych na 
tzw. „czerwone” poglądy krytyków. Stachowskiemu udało się stworzyć utwór 
– cykl pieśni Pięć zmysłów i róża – pozostający w niemimetycznej relacji z tek-
stem, za to ekspresywnie ów tekst intensyfikujący. Dźwięki nie tyle dopisują swój 

21 A. Hejmej, Literackie inspiracje kompozytora, [w:] Marek Stachowski i jego muzyka, red. L. Polony, Kraków 
2007, s. 24.

22 Ibidem, s. 24. 
23 Por. T. Kubiak, Wybór wierszy, Warszawa 1971.
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komentarz, podkreślając znaczenie wybranych słów, jak to ma miejsce w techni-
ce użycia figur retorycznych, ale stanowią raczej muzyczną aurę dla wzmocnienia 
emocji kolejnych wierszy, jak to ma miejsce w utworach lirycznych, pieśniach 
właśnie, których nadrzędną funkcją nie jest opowiadanie a właśnie wyrażanie. 
Eksploatowana intensywnie technika dwunastotonowa natomiast sprawia, że 
ekspozycja treści wierszy ustępuje ekspozycji wyrazu i emocji, jakie ze sobą owa 
treść niesie, wpisując w ten sposób utwór w krąg utworów monodramatycznych 
i przedstawień teatru ekspresjonistycznego.

W poszukiwaniu wierszy o jednorodnej tematyce i potencjale językowym moż-
liwym do stworzenia kolejnego cyklu pieśni tym razem zadecydował przypadek. 
Stachowski przyznał się do fascynacji fragmentem wiersza Tadeusza Hołuja. Zde-
terminowała ona wybór treściowego lejtmotywu – ptaka jako złożonej metafory, 
której obecność zachwyciła jeszcze kompozytora w poezji Pawła Hertza, Jerzego 
Harasymowicza i przede wszystkim poety o statusie mędrca i sumienia narodu – 
Zbigniewa Herberta. Miejsce wyróżnione w jego twórczości zajęła właśnie cenio-
na na całym świecie głęboka poezja, która – zdaniem Piotra Matywieckiego – 

lokowała swój punkt widzenia w oczach wrażliwego i uczciwego człowieka żyjącego 
w trudnych czasach, sublimowała jego odczucie zachwytu, piękna i dobra, ujawniała 
jego obrzydzenie, krzywdę i zgorszenie24. 

Nadrzędną kategorią ekspresji cyklu Ptaki wydaje się być liryzm, ogarniający war-
stwę muzyczną wprost z niezwykłej aury poetyckiej tekstu słownego. Stachowski 
tworzy szczególne związki słowa i dźwięku, czyniąc z nich nie tylko najważniejszy 
element integrujący kolejne miniatury w cykl, ale i swoistą, neobarokową reto-
rykę muzyczną, w której poszczególnymi figurami retorycznymi stają się współ-
czesne rozwiązania fakturalno-brzmieniowe. 

Stachowski dwukrotnie wsłuchał się we własny genotyp śląski, sięgając po poezję 
lokalnych artystów-patriotów: Konstantego Damrota – moralistę, w tym także 
poetę-teologa, który w pięknie opisywanej przyrody widział i podkreślał stwór-
czy akt Boga i Jana Nikodema Jaronia, którego Wincenty Ogrodziński nazwał 
„Konradem Górnego Śląska”. Kompozytor wybrał ze śląskiej, na wskroś roman-
tycznej, poezji wersy podejmujące motywy i miejsca dla tamtejszej ludności 
niemal święte. Pojawiły się zatem: apologia ojczystej ziemi, przywołanie obrazu 
góry Św. Anny i jej patronki, odezwa ku pokrzepieniu serc, wreszcie tyrteistyczna 
wizja pieśni jako oręża. Powstał cykl czterech części-pieśni, dookreślony przez 
kompozytora mianem Symfonii, być może z inspiracji Symfonią pieśni żałosnych 
Henryka Mikołaja Góreckiego. W rzeczywistości utwór symfonią nie jest, raczej 
kantatą przywołującą idiom pieśni w sposób symboliczny – jako wezwanie do 
czynu, do wręcz mesjanistycznej ofiary, ale także do modlitwy, której skutecz-
ność bywa większa niż siła zbrojna. 

Obok poezji polskiej Stachowski odważył się zinterpretować wielką klasykę: 
jeden z psalmów biblijnych, fragmenty liryki antycznej Safo oraz sonety z okresu 

24 P. Matywiecki, Zbigniew  Herbert  –  sylwetka  twórcza, on-line: http://culture.pl/pl/tworca/zbigniew-
herbert#sylwetka, (dostęp: 09.03.2015). 
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elżbietańskiego, pozostającego w cieniu Szekspira, wielkiego moim zdaniem 
poety, Edmunda Spensera. To, co mogło w poezji Safony zafascynować Mar-
ka Stachowskiego to jej wyjątkowo liryczny i osobisty, absolutnie ahistoryczny 
i apolityczny charakter. 

Poetka opiewa głównie miłość, uroczystości rodzinne, rozstania z przyjaciółkami, 
udręki zazdrości i rzadkie chwile miłości szczęśliwej 

– napisała Janina Brzostowska w przedmowie do przekładów liryki Safony swo-
jego autorstwa, dodając: 

na ogół w jej utworach przeważa ton melancholii miłosnej i tęsknoty25. 

W uzupełnieniu należy wskazać także na głęboką pobożność poetki, oczywiście 
pobożność antyczną, wynikającą z wiary w bogów olimpijskich, zwłaszcza opie-
kunów artystów Muz i Apolla oraz przede wszystkim z kultu wielkich bogiń Hery 
i Afrodyty. Uwagę kompozytora przykuć musiała również obecność odniesień 
typowo muzycznych do śpiewu, gry na lirze, gatunku pieśni czy – z poziomu wyż-
szego, moralno-filozoficznego – do statusu artysty jako swoistego pomazańca 
bogów. Autor stworzył z liryki Safony swoiste libretto. Dokonał wyboru wersów 
z kilku znaczących wierszy poetki zachowanych niejednokrotnie w strzępach 
liryki, która nie przetrwała próby czasu. Leszek Polony – w swojej prawdziwie 
hermeneutycznej analizie utworu Ody Safickie – podkreślił zwartość tej kompila-
cji poetyckiej, sprawiającej „już w pierwszej lekturze wrażenie (…) integralnego 
poematu”. Sytuacja liryczna rozgrywa się nocą, 

z jej grą mroku i poświaty, wolno płynącym czasem, oddechem kosmicznej przestrze-
ni, blaskiem gwiazd i księżyca26. 

Noc, która przede wszystkim skojarzona zostaje z tajemnicą egzystencji podmiotu 
lirycznego – postaci samej poetki – odkrywa również radość spełnienia w miło-
ści oraz przywołuje grozę wiecznej ciemności i perspektywę śmierci. Z gatun-
ków uprawianych przez starożytną poetkę odnaleźć można zatem odwołania tak 
do epitalamiów (motywy oblubieńca i wesela), jak i epitafiów (motywy grobu 
i żałoby). Kompozytor podejmuje tematy dla poezji Safony charakterystyczne, 
z którymi jako twórca mógłby się zidentyfikować. Wybrane przez niego wersy 
mają silnie autotematyczny charakter – mówią o uprawianiu sztuki, podejmują 
trudny wątek statusu artysty w społeczeństwie. Ukazują z jednej strony problem 
jego wyobcowania i poczucia niezrozumienia, z drugiej strony nadają mu status 
nadczłowieka. Nieprzypadkowo przywołany zostaje przez Stachowskiego, a za 
Safoną, obraz Olimpu, który sam Friedrich Nietzsche odczytywał jako metaforę 
świata artystów, pisząc, iż 

z ruchów jego [artysty] przemawia oczarowanie. Jak zwierzęta teraz mówią, a ziemia 
darzy miodem i mlekiem, tak samo z jego głębi dźwięczy coś nadprzyrodzonego: 

25 J. Brzostowska, Przedmowa, w: Safona, Pieśni, Warszawa 1969, s. 7. 
26 L. Polony, „Ody safickie“ Marka Stachowskiego, w: Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888-1988, red. T. Ma-

lecka, Kraków 1992, s. 266.
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bogiem się czuje, on sam kroczy teraz tak zachwycony i wyniosły, jak we śnie bogów 
widział kroczących27. 

Starożytne poczucie wyższości artysty podkreśla pointa utworu – Horacjańska 
perspektywa nieśmiertelności. Exegi monumentum! Od pierwszego wysłucha-
nia Ód safickich Marka Stachowskiego trudno oprzeć się wrażeniu niezwykłej 
narracyjności muzyki pisanej przecież do słów liryki. Sam kompozytor wyznał 
wszak:

fragmenty poezji Safony dobrano w taki sposób, aby utworzyły pewną dramaturgię 
wyrazową, za którą konsekwentnie podąża muzyka28. 

Kompozytor tworzy związki słowa i muzyki, treści i odpowiadających jej figur 
fakturalno-brzmieniowych zarówno na poziomie symboliczno-retorycznym, jak 
i onomatopeiczno-ilustracyjnym. Fazowa narracja wydaje się w sposób post-
sonorystyczny, wręcz neoimpresjonistyczny, czy muzyczno-sensualny nasycać 
treść słowną ekspresją nadrzędną, wynikającą z siły oddziaływania pieśni Safony 
na pieśni z orkiestrą krakowskiego twórcy. 

Trzeci krąg lirycznych fascynacji Marka Stachowskiego tworzą: Reiner Maria 
Rilke, Paul Eluard, Rabindranath Tagore, Gabriele d’Annunzio i Dylan Thomas 
– przedstawiciele światowej poezji modernistycznej z początku XX wieku, któ-
ra po prostu urzekła kompozytora swoją uniwersalną urodą i wdziękiem (jakby 
na przekór życiowym postawom jej twórców) lub symbolicznie wskrzesiła ideały 
bliskie i jego sposobowi opisywania otaczającego świata. Swoim wyborem poezji 
d’Annunzia na przykład Marek Stachowski – podobnie jak poeci młodopolscy 
– pragnął oddać hołd jej subtelnej urodzie bez angażowania uwagi w życiorys 
autora, zapominając niejako o jego kontrowersyjnych, egotycznych sztukach 
teatralnych, w których do głosu dochodziły tematy wendetty i kazirodztwa, sady-
zmu i narcyzmu, idei nadczłowieka i faszyzmu. Poetyckie bello scrive29 d’Annunzia 
za to potrafiło urzekać zmysłowym sposobem opisania świata, wyrafinowanymi 
porównaniami, harmonią dysharmonii oraz swoistą, nieuleczalną melancholią. 
W Madrigali  dell’estate cechy uniwersalne gatunku d’Annunzio skonfrontował 
z własnym, wyrafinowanym stylem poetyckim. Pierwszoplanowy temat uczu-
cia ukazany został z perspektywy miłości nieszczęśliwej, niespełnionej, w odda-
leniu od ukochanej. Swoim dwudziestowiecznym językiem Marek Stachowski 
nie rujnuje tradycyjnych założeń gatunku madrygału. Wręcz przeciwnie – środki 
muzyczne dobiera w sposób wysoce wysublimowany, tak aby podkreślić dyskret-
ny urok słów poety. 

Intencją moją (…) jest – przyznał kompozytor, pisząc Madrygały – aby tej pięknej 
poezji nie mącić; Chciałbym przeto aby muzyka towarzyszyła sonetom d’Annunzia 
jak najdyskretniej, nie przesłaniając żadnej poetyckiej subtelności30. 

27 F. Nietzsche, Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, Warszawa 1907, s. 26. 
28 M. Stachowski, w: XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Warszawa 19-

28 września 1986 [książka programowa], s. 11-12. 
29 Z włoskiego ‘piękne pisanie’ za: J. Heistein, Historia literatury włoskiej, Wrocław 1994, ss. 211-213.
30 M. Stachowski, w: Międzynarodowy Festiwal ..., op. cit, s. 33.
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I rzeczywiście, Madrygały o lecie przede wszystkim urzekają intymnością wyrazu. 
Krzysztof Baculewski pisze wprost, iż jest to 

muzyka lżejszego genre’u: miła w odbiorze, spokojnie płynąca, zwarta formalnie 
i dość efektowana31. 

Wczytując się dokładnie w treść tekstów interpretowanych muzycznie przez Mar-
ka Stachowskiego, wskazać należy na motywy i figury neo-retoryczne powtarza-
jące się w większości z nich, np. neo-assimilatio – gdzie muzyka jest jakby „wia-
trem pisana” w jednym z madrygałów czy aluzyjna figura ptaka, możliwa do roz-
poznania także we fragmentach czysto instrumentalnych. Należą one do dwóch 
grup tematycznych, semantycznie skontrastowanych. Pierwszą grupę określić 
można mianem filozoficzno-racjonalnej. Wpisują się w nią motywy znaczące 
społecznie, związane z przeżyciem rozumowym i świadomością, przynależne do 
sfery kultury. Będą to: wolność, nadzieja i zwycięstwo, ale także ostateczność, 
tęsknota i strach przed śmiercią czy zapomnieniem. Do drugiej grupy tematycz-
nej, intuicyjno-empirycznej, przynależnej do sfery natury należą motywy znaczą-
ce indywidualnie dla jednostki, związane z przeżyciem sensualnym i doświad-
czeniem, takie jak zmysły, rozkosz, miłość. Każdemu z motywów odpowiada 
symbol przywoływany w tekstach, tradycyjnie związany z owym motywem, bądź 
interpretujący go na nowo (np. wolność symbolizowana jest przez ptaka, zmysły 
i miłość przez kwiaty, ale te stają się również symbolem przemijania i śmierci).

Muzycznie, w ślad za retoryką słowną podąża symbolika instrumentalna. 
W twórczości Stachowskiego można wyróżnić podobne środki do tych, które 
wyróżnił Floros, analizując symfonikę Mahlera, środki, które „nadają brzmieniu 
instrumentalnemu pozamuzyczne znaczenie”32. Będą to zarówno zapożyczenia 
z twórczości wokalno-instrumentalnej, które pozwalają na odnalezienie w twór-
czości instrumentalnej charakterystycznych „motywów” symbolicznych, jak 
i ugrupowania muzyczne o pewnych szczególnych cechach stylistycznych i okre-
ślonych wartościach wyrazowych. Środki te pozwalają z kolei – wzorem Hattena 
i Garcii – wyróżnić w muzyce Stachowskiego szereg figur fakturalno-brzmienio-
wych, funkcjonujących jako symboliczne topoi33. Trzy topoi nawiązują do repre-
zentacji kategorii czasu. Każdy z topoi skojarzyć także można z trzema figurami 
retorycznymi: tenutą,  climax  oraz fugą  lub tiratą.  Topos czasu zatrzymanego 
ujawnia się w momentach tak inicjowania („stawania się”) brzmienia, jak i jego 
rezonansu. Topos dążenia tworzy muzyczne kulminacje, służy zatem wzrostowi 
napięcia budowanemu stopniowym zagęszczaniem akcji muzycznej. Topos pędu 
odpowiada charakterom tanecznym: wirowemu, zawrotnemu czy rytualnemu. 
Trzy kolejne topoi skojarzyć można z Florosowymi symbolami muzycznymi – 
mikrostrukturalnymi znakami, służącymi nadaniu muzyce określonej treści poję-
ciowej34. Topos natury wywiedziony został z retorycznego assimilatio – motywu 

31 K. Baculewski, Popołudnie z kwartetem wilanowskim, „Ruch Muzyczny” 1985, nr 23, s. 10.
32 C. Floros, Refleksje nad wymiarem głębi w muzyce, „Teoria Muzyki” 2013, Rok II, nr 2, s. 27. 
33 Por. R. S. Hatten, Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes. Mozart, Beethoven, Schubert, Indiana 

University Press, Bloomington 2004; S. Garcia, Scriabin’s Symbolist Plot Archetype in the Late Piano Sonatas, 
„19th Century Music” 2000, Volume XXIII, no. 3.

34 Por. C. Floros, Musik als Botschaft, Wiesbaden 1989. 
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„ptaka” bądź „wiatru”; topos światła lub nadziei skojarzony być może z retorycz-
ną cadentia clara – jest jednym z dwóch ulubionych przez kompozytora sposo-
bów zakończenia utworów (obok rezonansu utożsamianego ze wspomnianym 
toposem czasu zatrzymanego); wreszcie topos metafizycznej grozy, który przy-
porządkować można wyróżnionej przez Florosa kategorii brzmień przewodnich 
– u Stachowskiego będzie to najczęściej interwał tercji małej dynamizowany dia-
foralnie niepokojącym tremolo. 

Twórczość Marka Stachowskiego stanowi zatem wyjątkowy przykład ekspono-
wania semantyki w polskiej muzyce XX wieku. Kompozytor przyznał przecież: 
„Czytam dużo poezji!”35, zdradził więc niejako kierunek szukania korzeni swojej 
twórczości, a tym samym prawdy o sobie samym. Ujawnił więc postawę roman-
tyczną, swoistego ducha swojej muzyki. Mówił: „tkwi we mnie imperatyw wzmo-
żonej ekspresji. Jest silniejszy od środków. Zmienia się język, ale emocje pozosta-
ją.”36 Dodajmy: emocje, poezja, muzyka, piękno, pieśń! 

Zakończenie – o przesłaniu pieśni

Według koncepcji nostalgii wynikającej tak z pamięci, jak i postawy emocjonal-
nej twórców, Svetlana Boym wyróżniła dwie jej kategorie: nostalgię pokrzepia-
jącą (restorative nostalgia) i nostalgię refleksyjną (reflective nostalgia)37. Pierw-
sza ujawnia się głównie w tendencjach określonej zbiorowości, która przygląda 
się przeszłości i stara się – mitologizując własną historię – budować jej kolejne 
pomniki. Ten rodzaj nostalgii wznieca w umysłach i uczuciach artystów wzniosłe 
tematy gloryfikacji Ojczyzny, Narodu, wiary i religii, wolności i wspólnoty (hołdu-
jąc bardziej idei nostos = szczęśliwego powrotu do domu niż algos = rozpamięty-
wania bólu związanego z wyobcowaniem i samotnością). Powstałe w tym nurcie 
utwory mają charakter retrospekcyjny, uniwersalny, najczęściej religijny, wniosły 
i jeśli obecny w liryce, to w tej „ku pokrzepieniu serc”. 

Druga kategoria nostalgii wydaje się za to dla pieśni szczególnie interesująca  
– skoncentrowana wokół nieraz wiwisekcyjnych efektów sięgania kompozyto-
rów po niezwykle intymne źródła inspiracji. Zmienia się w pieśni poromantycznej 
obsada, relacje i proporcje między słowem i muzyką a także sytuacja sceniczna. 
To co stanowi wartość stałą pieśni XX i XXI wieku to tematyczne wątki miłości, 
żalu, tęsknoty, samotności; muzycznie – meliczność i wokalność; wreszcie eks-
presywnie – poetyckość i nastrojowość, intymność i głębia – cechy wpisujące się 
w nadrzędną kategorię emocjonalną – nostalgię. Utwory te wyróżnia charakter 
introspekcyjny, indywidualny, najczęściej biograficzno-filozoficzny, tak w słowie 
jak i w muzyce, lub tylko w słowie lub tylko w muzyce, ale zawsze w pieśni właśnie. 

Streszczenie 
Pisząc o istocie pieśni wieku uniesień jej największy polski badacz i znawca Mieczysław Toma-
szewski podkreślał: Pieśń  to  wiersz  odczytany,  wysłuchany  i  odczuty  przez  kompozytora, 

35 Studiowałem hieroglify, rozmowa Jowity Dziedzic i Ewy Cichoń z Markiem Stachowskim, „Ruch Muzyczny” 
2001, nr. 11, s. 11. 

36 M. Janicka-Słysz, Elegancja z pieprzykiem, „STUDIO”, 1994, nr 5, s. 24
37 S. Boym, The Future of Nostalgia,New York 2002.op. cit., s. 41-48, 49-55; patrz także: S. Boym, Nostalgia 

i postkomunistyczna pamięć, w: Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec 2002. 



169

Agnieszka Draus / Pieśń w twórczości Marka Stachowskiego ...

którego  „ton”  zostaje wyrażony  dźwiękiem  na  ów  ton  nastrojonym.  Ale,  co  paradoksalne, 
dopiero swoista samoistność strony muzycznej daje gwarancję zaistnienia danego utworu w 
kulturze. Zestrojenie słowa z dźwiękiem dotyczy tu jedynie słów znaczących (…) Bez zapewnie-
nia sobie owej muzycznej autonomii nie ma mowy o tym, żeby pieśń była pieśnią38. W artykule 
postawione zostaje określone problem – czy i w jakim stopniu pieśń – gatunek par excellence 
romantyczny – funkcjonowała w muzyce minionych stu lat, przy zmieniających się nurtach, 
modach kulturowych i technikach kompozytorskich, wreszcie jak na tym tle plasuje się twór-
czość liryczna jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX-wieku, związanych z Krakowską 
Szkołą Kompozytorską – Marka Stachowskiego. 
Słowa kluczowe: pieśń, muzyka współczesna, Marek Stachowski, Krakowska Szkoła Kompo-
zytorska

Marek Stachowski’s Songs in the Context of the Past Century
Abstract
When writing about the essence of song in the age of rapture, its greatest Polish researcher 
and expert Mieczysław Tomaszewski emphasised: A song is a poem read, listened to and felt 
by the composer, whose ‘tone’ is expressed by a sound tuned to that tone. But, paradoxically 
enough, it is only a peculiar self-sufficiency of the musical side that guarantees the existence 
of a given piece of music in culture. The alignment of words with sound pertains here only to 
significant words (...) Without this musical autonomy, there is no guarantee that a song will be 
a song39. The article poses a specific problem – whether and to what extent a song – a roman-
tic genre par excellence – functioned in the music of the past hundred years, with changing 
trends, cultural fashions and compositional techniques, and finally, how does the lyrical work 
of one of the most outstanding 20th-century composers associated with the Krakow Compo-
sers’ School, Marek Stachowski rank against this background?
Key words: Song, Contemporary Music, Marek Stachowski, Cracow Composers’ School

38 K. Droba, Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim, Kraków 2011, s. 129.
39 Ibidem.
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Twórczość fortepianowa Stanisława Moniuszki stanowi, poza jego dorobkiem 
pieśniarskim, najliczniejszy zbiór kompozycji przeznaczonych na jedną i tę samą 
obsadę wykonawczą. Najbardziej znany, po Chopinie, polski kompozytor XIX wie-
ku i twórca Polskiej Opery Narodowej w istocie był autorem od samego początku 
ściśle z fortepianem związanym. To od nauki gry na tym instrumencie rozpo-
czął, jako mały chłopiec, swoją edukację muzyczną w rodzinnym dworku w Ubie-
lu pod kierunkiem matki, Elżbiety, która odznaczała się wrażliwością na sztukę. 
W dworku często dokonywano amatorskich inscenizacji teatralnych oraz urzą-
dzano wieczory muzyczne, w których udział brał młody Stanisław, akompaniu-
jąc na fortepianie scenkom rodzajowym i pieśniom. Po roku 1830, kiedy rodzina 
przeniosła się z Warszawy do Mińska, Moniuszko kontynuował prywatnie naukę 
gry u lokalnego pianisty i dyrygenta, Dominika Stefanowicza. Jak sam pisał o tym 
wiele lat później, to właśnie Stefanowiczowi zawdzięczał zainteresowanie się 
muzyką w sposób profesjonalny: 

rozmiłowany w swej sztuce, umiejąc oceniać mój równy do niej zapał, tak zręcznie 
potrafił go na moje dobro skierować, że odtąd muzyka stała się już poważniejszym 
dla mnie celem1. 

Podczas późniejszych studiów w Berlinie w latach 1837-1840 Moniuszko również 
zachował stałą styczność z fortepianem. Zachwycał się sztuką pianistyczną Clary 
Schumann, na której koncercie był obecny. Akompaniował śpiewakom i chórom 
oraz pisał utwory fortepianowe związane ze studiami kompozytorskimi u Carla 
Friedricha Rungenhagena w Singakademie. W późniejszym okresie, po powrocie 
do kraju, Moniuszko objął posadę organisty w kościele św. Jana w Wilnie, zacho-
wując przez okres co najmniej 15 lat stałą praktykę wykonawczą na instrumencie 
klawiszowym. W kolejnych latach, po sukcesie Halki, jego aktywność kompozy-
torska i dyrygencka wzięła górę nad praktyką instrumentalną.

Utwory fortepianowe Moniuszki tworzą dosyć sporą, acz mocno skontrastowaną 
grupę. Najwcześniejsze z nich, co do których jesteśmy pewni datowania, pocho-
dzą jeszcze z okresu przed rozpoczęciem studiów kompozytorskich w Berlinie  
(2 mazury: g-moll i G-dur) i zostały napisane ok. roku 18362. Ostatnie dzieła 
powstały w latach 60. XIX wieku. Można zatem stwierdzić, że taka rozpiętość 
uprawnia nas do prześledzenia drogi twórczej Moniuszki na tym polu, zarówno 
pod kątem ewolucji jego własnego języka muzycznego jak i jej relacji z jego twór-
czością operową, symfoniczną i pieśniarską, z którymi to jest przez swój charak-
ter ściśle związana.

Zacząć należy od spostrzeżenia, że niewątpliwie twórczość fortepianowa Moniusz-
ki pod względem chronologii dzieli się na dwa kluczowe okresy. Pierwszym z nich 
jest początek edukacji i studia berlińskie oraz okres narzeczeństwa z Aleksandrą 
Müller. To jej właśnie Moniuszko dedykuje wiele ze swoich wczesnych kompozycji, 
przeważnie o charakterze tanecznym (walce, mazurki). Z tego okresu pochodzą 

1 Moniuszko  w  wybranych  listach w: Stanisław Moniuszko, Straszny  Dwór, książka programowa, sezon 
XLIV, Państwowa Opera we Wrocławiu 1989, opr. T. Czerniejewska-Herzig na podst.: J. Prosnak, Stanisław 
Moniuszko, Kraków 1964.

2 Za: S. Moniuszko, Utwory fortepianowe. Dzieła. Tom 34. red. K. A. Mazur, Kraków 1976.
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utwory w większości miniaturowe, do których, jako najważniejszych i najbardziej 
odznaczających się oryginalnością, należy zaliczyć Fraszki, których część ukazała 
się drukiem w Wilnie w roku 1843. Od połowy lat czterdziestych oraz w latach 
pięćdziesiątych i późniejszych zaczynają pojawiać się formy bardziej rozbudowa-
ne o symfonizującej fakturze, jak Polonezy, czy aranżacje z oper i innych utwo-
rów własnych, stając się grupą dominującą w końcowym okresie twórczości, wraz 
z objęciem przez Moniuszkę funkcji dyrektora Teatru Muzycznego w Warszawie. 

Pomimo dużej rozpiętości czasowej nie można wyraźnie wychwycić w twórczości 
Moniuszki jakiejś linearnej ścieżki rozwojowej pod względem stylistycznym. Jego 
dorobek fortepianowy cechuje w większości profil, który moglibyśmy obecnie 
nazwać „użytkowym”, czy też „okazjonalnym”. Kompozytor obiera tutaj podej-
ście w koncepcji swej analogiczne, jak w przypadku Śpiewników  domowych. 
Poziom kompozycji, pod względem ich stopnia trudności technicznej i komplika-
cji fakturalnej jest zatem, co prawda zróżnicowany, niemniej przeważająca część 
utworów fortepianowych Moniuszki jest przystępna i możliwa do wykonania 
przez odbiorcę-amatora, co ewidentnie, wraz z uprawianymi formami sytuuje 
jego dorobek w kręgu muzyki, na owe czasy, popularnej. Nie oznacza to bynaj-
mniej, że są to utwory przeznaczone jedynie dla XIX-wiecznego salonu dworskie-
go czy mieszczańskiego, niemniej grawitacja w kierunku salonowości i chęć bycia 
przystępnym dla współczesnego kompozytorowi odbiorcy jest we wszystkich 
dziełach Moniuszki mocno wyczuwalna. Rzutuje to na charakter całości dorobku, 
choć trzeba zauważyć, że kompozycje pochodzące z drugiej połowy lat 40. XIX 
wieku i późniejsze odznaczają się większą kompleksowością fakturalną i zaawan-
sowanym językiem harmonicznym. Niemałe znaczenie ma też fakt, że duża część 
z utworów Moniuszki nie została wydana za jego życia - przeważnie do tych pozo-
stawionych w rękopisie należały liczne miniatury o charakterze okolicznościo-
wym. Co trzeba uznać za stosunkowo nietypowe, nie jest jednak widocznie więk-
sza różnica między przeznaczonymi do druku, a tymi, które nie zostały do niego 
skierowane. W utworach opublikowanych przez autora widać co prawda nieco 
większą ilość oznaczeń dynamicznych i agogicznych, niemniej Moniuszko, z natu-
ry będąc oszczędnym z tym zakresie kompozytorem, nie powoduje u odbiorcy 
silnego odczucia rozziewu między kompozycjami pod względem ich graficznego 
porządku.

Zakomponowanie przez twórcę Strasznego Dworu faktury fortepianowej w kon-
tekście jego praktyki pianistycznej i organowej wydaje się być zjawiskiem dosyć 
specyficznym. Można odnotować bardzo duży rozdźwięk pomiędzy poszcze-
gólnymi kompozycjami w zakresie praktyczności ich układu instrumentalnego. 
Co ciekawe, niezależne jest to od ich przeznaczenia, czy stopnia dopracowa-
nia. W niektórych, przeważnie aranżacjach, bądź adaptacjach muzyki własnej 
i innych autorów, ów układ faworyzuje wyraźnie układy pianistycznie rozbudo-
wane, z gęstą akordyką, rozbudowaną fakturą wielodźwiękową, przynoszącą na 
myśl analogiczne rozwiązania autorstwa Brahmsa, czy – później – Czajkowskiego. 
Dodać należy, że pomimo przejściowych trudności, bądź niewygodnych połączeń, 
ów układ fakturalny wydaje się być instrumentalnie naturalny i współgra z tre-
ścią muzyczną. W innych kompozycjach wyczuwa się pewnego rodzaju uprosz-
czenie, które jednak potrafi wykonawcę niekiedy zaskoczyć nieprzystającymi 
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do kontekstu elementami, np. gwałtownie następującym szerokim układem 
decymowym, bądź nawet szerszym w tempie, uniemożliwiającym uzasadnione 
muzycznie arpeggiando i naturalne przeniesienie ręki bądź też niewygodnym 
skrzyżowaniem głosów. Wydaje się to wskazywać na dwa symptomatyczne zja-
wiska. Po pierwsze, można założyć, że Moniuszko niektóre swoje kompozycje 
fortepianowe pisał pospiesznie i niejako „abstrakcyjnie”, tj. nie wszystkie z nich 
wydają się być pisane „przy instrumencie” a raczej poza nim, w pewnej wyabs-
trahowanej przestrzeni. Wydaje się ową hipotezę wspierać pośrednio wspo-
mniany wcześniej oszczędny sposób zapisu oznaczeń dynamicznych, agogicz-
nych i ekspresywnych, choć ów element jest uniwersalny i charakterystyczny dla 
wszystkich kompozytorów-melodystów w historii muzyki. Po drugie, w utworach 
prostych, czy też o charakterze kantylenowym, Moniuszko wydaje się tworzyć 
w oparciu o układ stosowany przez niego w pieśniach, tj. melodia, przeważnie 
umiejscowiona w ręce prawej, nie podlega zbytnim odmianom, podczas gdy 
w partii lewej ręki, realizującej akompaniament, przydarzają się nieoczekiwane 
warianty, nieraz występujące w ramach niespodziewanej zamiany składników 
w ramach prostego akompaniamentu akordowego. Wydaje się to wskazywać 
wyraźnie na fakt, że Moniuszko myśli o fakturze fortepianowej raczej w ramach 
idiomu pieśniowego, tj. szablonem relacji melodii i akompaniamentu do niej, 
niźli w kategoriach pewnej ontologicznej pełni całości zapisu nutowego. Podobny 
syndrom napotykamy sporadycznie, w twórczości innych kompozytorów o dużej 
inwencji melodycznej oraz dorobku pieśniarskim, jak np. Schubert, Schumann 
czy Donizetti. 

Filiacje fakturalno-stylistyczne, które można wychwycić w twórczości fortepia-
nowej Moniuszki, prowadzą nas przede wszystkim wyraźnie w kierunku muzyki 
autorów polskich, grywanych w salonach i na dworach I połowy XIX wieku. Należą 
do nich z pewnością utwory Michała Ogińskiego, Marii Szymanowskiej, czy Karola 
Kurpińskiego, a być może również Józefa Deszczyńskiego – wszyscy ci kompozy-
torzy mieli ścisłe związki z Wilnem i terenami, na których przebiegała edukacja 
i aktywność młodego Stanisława. W szczególności od Ogińskiego i Deszczyńskie-
go, twórców niezwykle popularnych w owym czasie polonezów na fortepian, 
wydaje się Moniuszko zapożyczać wyjściową formę układu pianistycznego w swo-
ich wcześniejszych kompozycjach. Drugim źródłem, które rezonuje silnie, wydają 
się być dzieła włoskich autorów operowych oraz kompozycje we wczesnym stylu 
brillant, autorstwa niemieckich twórców, jak Weber, Hummel, czy Mendelssohn. 
Widać to wyraźnie po typie melodyki obecnej w kompozycjach z lat 40. XIX wieku 
oraz aranżacji faktury, od której Moniuszko zdaje się potem częściowo odchodzić 
na rzecz w pełni romantycznego typu ekspresji, zbliżającej jego styl kompozytor-
ski bardziej do twórczości Glinki czy Smetany. 

W całej twórczości fortepianowej Moniuszki widać ponadto wyraźne i celowe 
nawiązywanie do spuścizny artystycznej Fryderyka Chopina, który – o czym czę-
sto się zapomina – zaledwie o 9 lat starszy od Moniuszki był dla twórcy polskiej 
opery kompozytorem współczesnym. Inspiracja Chopinem przejawia się w upra-
wianych formach (mazurek, polonez, nokturn), jak i w fakturze samych kompozy-
cji. Mazurek a-moll Moniuszki stworzony jest pod wyraźnym wpływem, a właści-
wie na przecięciu się wpływu dwóch kompozycji chopinowskich: Mazurka a-moll 
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op. 17 nr 4 oraz Mazurka cis-moll op. 30 nr 4. Z obydwu Moniuszko czerpie roz-
wiązania melodyczno-fakturalne, co przekłada się na specyficzny język dźwięko-
wy tej kompozycji, niepozbawionej w finalnym efekcie idiomu osobistego. Od 
Chopina Moniuszko zapożycza również pewne specyficzne zwroty mazurkowe, 
obecne nie tylko w utworach o tym tytule autorstwa twórcy Strasznego Dworu, 
lecz również w innych dziełach o rytmie i charakterystyce mazura, które noszą 
odmienne tytuły, bądź są aranżacjami, jak np. Fraszka F-dur czy Westchnienie 
Litwina. We Fraszce F-dur widać ponownie pewne charakterystyczne chopinow-
skie rozwiązania, np. fioritura w drobnych wartościach wydłużająca zawiesze-
nie harmoniczne an. do Mazurka op. 30 nr 4, czy zapis rytmów punktowanych 
i chromatyczne zwroty harmoniczne oscylujące pomiędzy tonacjami durowymi 
i molowymi. Co godne zauważenia, Moniuszko stosuje niekiedy jeszcze „stary”, 
tradycyjny w muzyce polskiej XIX wieku zapis rytmiczny mazurów na 3/8 zamiast 
na 3/4, którego Chopin, mimo iż był generacyjnie starszy, w swojej twórczości nie 
wykorzystuje nigdy. Co interesujące, zapis na 3/8 był wówczas bardziej rozpo-
wszechniony wśród polskich autorów. Stosuje go m.in., należący do tego samego 
pokolenia pianista i niezwykle płodny kompozytor, Antoni Kątski (1816-1899).

Moniuszko pozostawił 14 mazurków na fortepian, z czego 11 jest miniaturowymi 
utworami oryginalnymi (w tym Mazur Weselny, który jest utworem stricte oko-
licznościowym) a pozostałe trzy to aranżacje fortepianowe utworów orkiestro-
wych włączonych do oper, z bardzo rozbudowaną formą, zbliżającą je do poematu 
koncertowego3.

W Nokturnie  As-dur, jedynej kompozycji tego rodzaju w twórczości Moniuszki, 
widać również pewne zapożyczenia i inspiracje chopinowskie, lecz tym razem 
wydają się one być raczej pewnym dalekim echem, czy odległym rezonansem 
tychże. Wyraźnie wpływa w tej kompozycji za to na Moniuszkę estetyka włoskiej  
XIX-wiecznej arii, typowej dla Donizettiego i Belliniego, która pośrednio – jak wie-
my – stanowiła również inspirację dla kształtowania linii melodycznej u samego 
Chopina. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, czy widoczne cechy chopinow-
skie w tym utworze są bezpośrednią sugestią, czy też wynikają ze wspólnego źró-
dła, jakim była włoska muzyka operowa. Pewną ciekawą, lecz dosyć kontrowersyj-
ną pod względem praktyki wykonawczej cechą owej kompozycji jest fakt, że więk-
szość fioritur i drobnych nut przejściowych została przez Moniuszkę umiejscowio-
na w ręce lewej, przeciwnie niż czynili to tacy kompozytorzy jak Field czy Chopin, 
co stwarza w tym utworze pewną fakturalną trudność i nieporęczność, gdyż partia 
akompaniamentu, zamiast stanowić rytmiczny punkt odniesienia, jest siłą rzeczy 
poddawana dość daleko posuniętym ruchom rubatowym, wymuszanym przez 
coraz bardziej liczne nuty przejściowe pomiędzy głównymi wartościami. Być może 
ma tutaj również znaczenie wspomniana wcześniej maniera twórcza Moniuszki, 
by tratować rękę lewą, jak akompaniament pieśniowy, niemniej powoduje to, że 
sama kompozycja jest niezwykle niewygodna w wykonaniu, nawet jeżeli weźmie-
my pod uwagę fakt, że była ona napisana na instrument z pewnością odmienny 
pod względem konstrukcji i mechaniki od współczesnego fortepianu.

3 Za: Š. Čepliauskaitė, S.  Moniuszko  Dances  in  his  compositions  for  the  piano w: Stanisław  Moniuszko 
a prominent citizen of Vilnius, on-line: https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/s-moniuszkos-dances-in-his-
compositions-for-the-piano, 2019 (dostęp 26.07.2019).
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W polonezach, kolejnym gatunku uprawianym na wzór Chopina, najbardziej 
unaocznia się u Moniuszki indywidualny rys twórczy. Nie tylko poprzez bardziej 
odważne i zaawansowane połączenia harmoniczne, lecz również ze względu na 
ekspansywność brzmieniową, rozmach i szerokość narracji. Moniuszko pozosta-
wił ich 19, z czego 9 kompozycji oryginalnych oraz 10 aranżacji utworów prze-
znaczonych na inną obsadę, w tym 8 transkrypcji na fortepian solo oraz 2 na 
fortepian na 4 ręce. Pierwszych Sześć polonezów na fortepian: Nr 1 Fis-dur, Nr 2 
Es-dur, Nr 3 Es-dur, Nr 4 D-dur, Nr 5 es-moll i Nr 6 G-dur opublikowanych zosta-
ło w Wilnie w oficynie Antoniego Kułakowskiego w roku 1846. Ostatni z nich, 
w tonacji G-dur został przez Moniuszkę później przerobiony i zinstrumentowany 
oraz włączony jako interludium baletowe do opery Hrabina. Trzy ze wzmianko-
wanych polonezów: Es-dur, es-moll i G-dur zostały dziesięć lat później włączone 
przez wydawcę Eduarda Hallberga ze Stuttgartu do serii Das Pianoforte, której 
redaktorem był Franz Liszt. Ukazały się one tamże w roku 1857. Ten niewąt-
pliwy sukces skłonił Moniuszkę do podjęcia dosyć nietypowego kroku. W roku 
1858, a więc tuż po wydaniu stuttgartskim, opublikował on aranżacje sześciu 
polonezów Michała Ogińskiego, zadedykowane Franciszkowi Lisztowi, co zdaje 
się poświadczać, że Moniuszko posiadał dalej sięgające aspiracje względem swej 
fortepianowej twórczości, mając prawdopodobnie nadzieję, że owa praca będzie 
jego znaczącym wkładem w literaturę estradową doby romantyzmu. Wydaje 
się jednak, że wybór dedykacji padł nieco niefortunnie. Co prawda, aranżacje 
Moniuszki są poczynione w duchu polonezów koncertowych XIX wieku, niemniej 
– poprzez swój pierwowzór – stanowią pewien rodzaj fakturalnej hybrydy, która 
być może miała się przyczynić do popularyzacji twórczości znaczącego autora 
doby przedchopinowskiej, lecz w swym zamierzeniu „marketingowym” chybiła 
celu. Nie wydaje się, by Liszt mógł być zaineresowany szerszym upowszechnia-
niem tych dzieł, ze względu na nieprzystawalność romantycznej faktury do pro-
stoty klasycznej melodii, stąd też praca Moniuszki, aczkolwiek wynikająca z pew-
nością ze słusznych i chwalebnych intencji, nie mogła pozostać dziełem w pełni 
autonomicznym i spełnionym. Co prawda, Liszt po otrzymaniu pierwodruku, 
w niezwykle grzecznym liście z 16 marca tegoż roku pisanym z Wiednia uprzej-
mie podziękował Moniuszce i skomplementował jego pracę, wydaje się jednak, 
iż pomimo dodruku pierwszego nakładu polonezy nie osiągnęły zakładanego 
celu popularyzacji nazwiska Moniuszki i samego Ogińskiego.

Patrząc na całość polonezowego dorobku autora Halki należy stwierdzić, że nie 
brak tutaj kompozycji prawdziwie wzniosłych, jak np. Polonez Des-dur, imponu-
jący gradacyjnie rozwijającym się tematem i śmiałymi przejściami harmonicz-
nymi, czy Polonez  es-moll, w którym dominuje idiom liryczny. Te kompozycje 
kontrastują jednak z Polonezem Es-dur, o wyraźnych cechach przedklasycznych 
i zachowawczych oraz drugim polonezem w tej samej tonacji, w której charak-
terystyka rytmiczna tańca uległa zbyt daleko idącym przekształceniom rytmicz-
nym. Moniuszko bowiem, z jednej strony traktuje poloneza, wzorem Chopina, 
jako swoistą apoteozę polskości, pełną wzniosłości, majestatyczności i heroicz-
nego patosu, lecz - w odróżnieniu od Chopina - ukazuje równolegle jego sen-
tymentalno-salonową postać, odnoszącą się wprost do tradycji polskich dwor-
ków i szlachty zaściankowej oraz twórczości Ogińskiego, Szymanowskiej czy 
Deszczyńskiego. Na tym tle odmienny i odosobniony przypadek stanowi Polonez 
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Koncertowy, opublikowany w roku 1866, będący dziełem późnym i fortepiano-
wą aranżacją utworu orkiestrowego. Patrząc na kontekst polskiej twórczości 
fortepianowej w tym okresie, polonezy należy uznać za najdoskonalsze wciele-
nie idiomu narodowego w twórczości fortepianowej Moniuszki i zarazem udaną 
i znaczącą kontynuację oraz ugruntowanie chopinowskich zdobyczy w tej formie.

Najcelniejsze wydają się być w twórczości fortepianowej Moniuszki jego orygi-
nalne formy miniaturowe. Prym wiodą tutaj Fraszki, stanowiące najliczniejszą ich 
grupę. Są to utwory w formie swej proste, o tempie umiarkowanym bądź szyb-
kim, posiadające bardzo zróżnicowaną rytmikę i fakturę. Pewnym początkowym 
wzorem dla nich niewątpliwie musiały być Pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna, 
niezwykle w owym czasie popularne w obszarze muzykowania domowego i salo-
nowego, bądź miniatury innych, mniej znanych kompozytorów pierwszej poło-
wy XIX wieku, niemniej Moniuszko nadał swej formie wyraźną charakterystykę 
indywidualną. Po pierwsze, zamiast skupienia li tylko i wyłącznie na charakterze 
lirycznym, kompozytor proponuje wielorakie formy i zróżnicowaną wyrazowość 
poszczególnych miniatur. Część z nich posiada charakter wyraźnie taneczny, 
nawiązujący do walca, mazurka czy polki i są one w tempie szybkim; część posiada 
wyraźną proweniencję aryjną i formę dwuczęściowej cavatiny o tempie umiarko-
wanym. Można przypuszczać, że większość z tych pozycji musiała powstać jako 
swoisty „efekt uboczny” rodzącej się twórczości operowej, bądź aranżacji pieśni 
kościelnych, niemniej należy zaznaczyć, że Fraszki Moniuszki, pod względem ich 
ukształtowania i formy wyrazu, są dziełami niezwykle dopracowanymi, szczegól-
nie w przypadku tych z nich, które były przeznaczone za życia kompozytora do 
publikacji. Nietrudno zauważyć, analizując inne kompozycje fortepianowe autora, 
że to właśnie Fraszka jest formą, w której Moniuszko-pianista znajduje się „u sie-
bie”. Widać w nich zarówno upodobanie do dopracowanej charakterystyki szcze-
gółu, wyrafinowanie środków harmonicznych, wariantowość, jak i wyczuwalną 
wyraźnie przystawalność formy do zawartej w niej treści. Kompozytor wydaje się 
tutaj tworzyć pewną nową, charakterystyczną jedynie dla siebie samego formę 
narracyjną, w której czuje się w pełni swobodny i nie musi dopasowywać się do 
konwencjonalnych układów. We Fraszkach dominuje idiom pogodny, niemal bez-
troski a poszczególne momenty większego napięcia dramatycznego są rozwiewa-
ne przez nadchodzące szerokie płaszczyzny sielankowej czy witalnej narracji.

Polki fortepianowe i walce, stanowiące grupę dosyć liczną, posiadają charakter 
wyraźnie użytkowy, choć nie bez konotacji osobistych. Część z nich poświęcił 
Moniuszko swojej ówczesnej narzeczonej i późniejszej żonie, Aleksandrze, co 
pośrednio wskazuje na ich personalny charakter i pewne elementy zabawowe, 
czy wręcz zalotne. Inne poświęcane były znajomym i osobom bliskim kompozy-
torowi. Są to utwory niezwykle proste w budowie, ich melodyka i rytmika opiera 
się na zwrotach stanowiących sedno XIX-wiecznej konwencji. Pomimo tego, zda-
rzają się w nich rozwiązania harmoniczne dosyć zaawansowane, a partia akom-
paniamentu w większości polek jest stosunkowo trudna wykonawczo, nawet dla 
zaawansowanego technicznie pianisty. Walce wydają się być tworzone w duchu 
wiedeńskiej odmiany tego tańca, choć nietrudno również dostrzec w nich pewne 
zwroty pochodzące bezpośrednio od Chopina. Są łatwiejsze od polek a ich układ 
pianistyczny wyraźnie wskazuje na salonowy i praktyczny charakter. Oryginalność 
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melodyki Moniuszki jest w nich jednak bardzo wyraźnie dostrzegalna, a w kon-
tekście twórczości polskiej tego okresu, aż do utworów Aleksandra Zarzyckiego, 
który stworzył obok Chopina najlepsze walce koncertowe w polskiej literaturze 
fortepianowej XIX wieku, nie można odmówić walcom Moniuszki istotnego miej-
sca w historii muzyki polskiej. 

Zupełnie oddzielny rozdział stanowią w dorobku fortepianowym Moniuszki aran-
żacje kompozycji obcych lub własnych. Są to dzieła podyktowane chęcią popu-
laryzacji twórczości rodzimej i z drugiej strony próbą zdyskontowania sukcesów 
własnych na polu twórczości wokalno-instrumentalnej. Jakość tych aranżacji pod 
względem ich opracowania i charakterystyki jest krańcowo różna. Niewątpliwie 
miało tutaj decydujące znaczenie określenie odbiorcy docelowego. Aria z kuran-
tem ze Strasznego Dworu, wbrew oczekiwaniom, jest dalece uproszczona, praw-
dopodobnie ze względu na fakt, iż była napisana dla małoletniej córki autora, 
która nie mogła sprostać zbyt skomplikowanym układom pianistycznym. Stąd 
też, duża część arii została opuszczona a zaaranżowane fragmenty różnią się zna-
cząco od swego pierwowzoru pod względem fakturalnej kompleksowości. Mazu-
ry z Halki czy ze Strasznego Dworu stanowią natomiast o zupełnie odmiennym 
podejściu. Widać w nich próbę jak najpełniejszego oddania bogactwa brzmienia 
orkiestry na fortepianie, przez szerokie płaszczyzny układów wielodźwiękowych 
i częste stosowanie pełnych układów akordowych w odległych nieraz rejestrach. 
Nietrudno domniemywać, że owe aranżacje powstały najprawdopodobniej jako 
pierwowzór dla dźwiękowej materii poszczególnych tańców i scen operowych, 
które następnie zostały zinstrumentowane. Być może Moniuszko dokonał jeszcze, 
na potrzeby własne, bądź wydań, adjustacji wykonawczych mogących ułatwić od 
strony pianistycznej wykonanie poszczególnych epizodów niemniej, wydaje się, 
że owe kompromisy nie były stosowane zbyt często. Wiele struktur jest ewident-
nie tożsamych z partią orkiestrową. Moniuszko świadomie rezygnuje z typowo 
pianistycznych zabiegów, jak przeniesienia podstaw basowych o oktawę niżej, czy 
też miksturowanie interwałowe w partiach melodycznych przy gradacjach dyna-
micznych, co może stanowić bezpośredni dowód na to, iż myślał w tym zakre-
sie bardziej jako o dokładnym odzwierciedleniu realnej zawartości dźwiękowej 
i jej oddaniu w formie dobrze skomponowanego wyciągu, niż o oddaniu intencji 
i „ducha” brzmienia orkiestry na fortepianie, podążając w kierunku parafrazy, czy 
też aranżacji koncertowej. Nie umniejsza to w sposób znaczący udatności samych 
aranżacji, które pod względem pianistycznym cechują się wieloma elementami 
brawurowymi i mogą stanowić znaczące wyzwanie pod względem technicznym. 
W gruncie rzeczy jednak, nie są to utwory koncertowe czy popisowe ani wirtu-
ozowskie. Są przeznaczone raczej na sytuacje, w których nie można posiłkować 
się oryginałem, a istnieje chęć prezentacji tych, ikonicznych dla muzyki polskiej 
XIX wieku, dzieł. 

Nie należy tutaj pominąć aranżacji utworów na fortepian na cztery ręce dokona-
nych przez Moniuszkę. Stanowią one grupę dosyć liczną, szczególnie na tle fak-
tu, iż literatura tego typu, włączywszy aranżacje utworów orkiestrowych auto-
rów rodzimych, nie była na terenach należących do Królestwo Polskiego zbyt 
popularna. Od połowy XIX wieku datujemy jednak, niewątpliwie nieprzypadko-
wo, dużą popularyzację wyciągów dzieł symfonicznych na fortepian na cztery 
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ręce, co również nie mogło ujść uwadze autora Strasznego Dworu. W sytuacji 
aranżacji, Moniuszko podąża ponownie torem dwojakim. Z jednej strony, przy 
aranżacji faktury pieśniowej, wyraźnie rozdziela akompaniament od linii melo-
dycznej, czego wynikiem jest diametralna niekiedy rozbieżność między partiami 
pod względem trudności technicznej. Być może jest ona zamierzona – tego typu 
zabieg stosowano bowiem nierzadko, by umożliwiać grę wspólną wykonawcom 
o różnym, bądź niekiedy wręcz radykalnie skrajnym stopniu opanowania umie-
jętności gry na danym instrumencie (dobrym przykładem są tutaj Wariacje na 
temat Moore’a Chopina). Gdy natomiast Moniuszko dokonuje aranżacji utworu 
symfonicznego bądź orkiestrowego, obydwie partie są traktowane pełnopraw-
nie. Są to ponownie ewidentne aranżacje o cechach wyciągu, na poły użytkowe, 
na poły przeznaczone do wykonania salonowego bądź domowego. 

Sumując, twórczość fortepianowa Stanisława Moniuszki przedstawia obraz 
niejednorodny, co utrudnia uchwycenie jej cech charakterystycznych i idioma-
tycznych. Nie można z pewnością odmówić autorowi swoiście oryginalnej drogi 
repertuarowej, jaką obrał w przypadku tego segmentu, tak w XIX wieku popu-
larnego. Stroni on od twórczości w gatunkach typowych dla literatury fortepia-
nowej tego okresu, jak formy narracyjne, etiudy koncertowe, miniatury liryczne 
o formie ABA czy parafrazy oraz cykle wariacyjne. Tym samym można wytłuma-
czyć częściowo fakt, że jego twórczość w tym zakresie w ogóle nie przedostała 
się do repertuaru koncertowego jego czasów, pomimo iż polscy pianiści święcili 
wtedy największe sukcesy na estradach świata. Utwory Moniuszki nie mieściły 
się w konwencji recitalowej ze względu na swoją nieprzystawalność w kwestii 
kontekstu i tym najpewniej można tłumaczyć całkowity brak zainteresowania 
nimi ze strony profesjonalnych wykonawców. Zarazem, epoka muzykowania 
salonowego zbliżała się powoli ku końcowi i obierała drogę całkowicie różną od 
tej, jaką prognozował dla niej Moniuszko. Wykonawcy zaczęli sięgać stopniowo 
po repertuarzróżnicowany, muzykę dawną lub współczesną (zarówno popularną 
jak i ambitną), zaś zainteresowanie operą, jako gatunkiem oraz formami tanecz-
nymi stopniowo słabło. Spowodowało to automatycznie, że wszystkie aranżacje 
z oper bez udziału głosu ludzkiego oraz polki, mazurki i walce traciły na powabie 
i popularności, stając się swoistym „reliktem” epoki. Czynniki te przyczyniły się 
do tego, że twórczość fortepianowa Moniuszki zawisła w swoistej repertuarowej 
próżni, nie wspierana ani ze strony miłośników muzyki ani przez profesjonalnych 
wykonawców-wirtuozów. 

Nie można odmówić muzyce fortepianowej Stanisława Moniuszki wartości 
artystycznej. Co prawda, poziom kompozycji pod tym względem można uznać 
za wyraźnie nierówny, jednakże posiadają one wartość tożsamą z kompozycja-
mi instrumentalnymi innych autorów, których główną domeną działalności była 
twórczość operowa, czy też szerzej, wokalno-instrumentalna, jak Wagner, Verdi, 
Donizetti czy Puccini. Są bardzo interesującym, pobocznym polem działalności, 
którą w sposób świadomy kompozytor rozwijał najpełniej na innym gruncie. Stąd 
też dzieła instrumentalne kompozytorów operowych, nawet gdy są arcydzieła-
mi, stanowią zazwyczaj przypadek odrębny, jednostkowy i wyizolowany. Nie wpi-
sują się bowiem w pewien ciąg ewolucji warsztatowo-stylistycznej, która zawsze 
przebiega dla kompozytora na polu działalności dla niego podstawowej. Stąd też, 
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pomimo dużej liczby pozostawionych utworów, należy uznać twórczość forte-
pianową Stanisława Moniuszki, w obliczu jego oper oraz pieśni, za działalność 
poboczną, co nie umniejsza jego dokonań artystycznych na tym polu aktywności 
twórczej. 

Wszystkie dzieła fortepianowe Stanisława Moniuszki zostały opublikowane przez 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne w roku 1976 jako tom 34 dzieł zebranych kom-
pozytora pod redakcją muzykologa i kompozytora Krzysztofa Antoniego Mazura 
(1929-2000). 

Streszczenie
Twórczość fortepianowa Stanisława Moniuszki stanowi, poza jego dorobkiem pieśniarskim, 
najliczniejszy zbiór kompozycji przeznaczonych na jedną i tę samą obsadę wykonawczą. Cha-
rakter kompozycji jest wyraźnie użytkowy i praktyczny, grawitując w kierunku twórczości salo-
nowej. Występuje duża rozpiętość w zakresie stosowanych środków technicznych i faktural-
nych. W utworach późniejszych następuje rozbudowanie faktury, w związku z dominacją aran-
żacji utworów przeznaczonych na inną obsadę instrumentalną. W całości dorobku dominują 
utwory o formie miniaturowej i charakterze tanecznym, w tym interesująca jest obecność 
aranżacji dzieł innych polskich kompozytorów, jak Ogiński i Elsner. Wyraźny jest idiom podzia-
łu faktury na linię melodyczną i akompaniament, gdzie ten drugi posiada wyraźne tendencje 
wariantowe. Wpływy chopinowskie widoczne są w zakresie uprawianych form i gatunków, 
zwrotów melodycznych i harmonicznych, zakomponowania faktury, szczególnie w Polonezach 
i Mazurkach. Widać wyraziście próbę wpisania twórczości własnej w kontekst tradycji muzyki 
narodowej wywodzącej się od Chopina. Typowa dla stylu zapisu Moniuszki jest oszczędność 
w zakresie stosowania oznaczeń dynamicznych, agogicznych i ekspresywnych a pewne spo-
radyczne niezręczności fakturalne, występujące również w kontekście uproszczonej formuły 
zapisu, mogą świadczyć w niektórych przypadkach o twórczym pośpiechu bądź braku myśle-
nia instrumentalnego w procesie tworzenia. 
Słowa kluczowe: fortepian, Moniuszko, polonez, mazurek, fraszka

Stanislaw Moniuszko - piano works
Abstract
Piano output of Stanisław Moniuszko is the most numerous set of works dedicated to the 
same instrumental setting, besides his songs for voice and piano. The nature of those com-
positions is clearly practical, longing towards the character of popular salon pieces of the 
19th century. There is a big spread of means used by Moniuszko, on a field of technical and 
textural complexity. In his later works, we can generally observe more complex piano texture 
linked with the domination of arrangements of works originally written for other instrumen-
tal settings. In all of his piano oeuvre major group of works are miniatures and dances, with 
a particularly interesting existence of arrangements of works by other polish composers i.e. 
Oginski and Elsner. There is a clear division for the melodic line and accompaniment, where 
the last is having a tendency to be variable. Chopin’s influence can be noted especially in type 
of works composed, melodic and harmonic solutions and texture settings, the latter especial-
ly in Polonaises and Mazurkas. There is a tendency by Moniuszko to incorporate his works 
into the context of polish national school for which Chopin’s music was regarded as a basis. 
It is for characteristic Moniuszko to be rather reserved in appliance of dynamic, expressive 
and tempo markings. Occasionally emerging uncomfortable technical settings, which can be 
observed even in simplified fragments of his piano writing are probably devoted to rush or 
lack of instrumental thinking during the creative process.
Key words: Piano, Moniuszko, Polonaise, Mazurka, Triffle
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Twórczość kompozytorską Władysława Żeleńskiego (1837-1921) miałam okazję 
poznać szerzej, pracując nad materiałem do nagrań płytowych. Efektem moich 
działań jest ukazanie się czterech albumów z utworami na fortepian solo a także 
z Triem i Kwartetem fortepianowym. Postaram się przybliżyć specyfikę niektórych 
kompozycji, świadomie dokonując selekcji tak, aby zająć się tymi, które w mojej 
opinii są najciekawsze, bądź to z punktu widzenia wykonawcy, bądź odbiorcy.

Na wstępie chciałabym przytoczyć kilka faktów z  życia samego kompozytora. 
Urodził się w Grodkowicach niedaleko Krakowa, a jego  pierwszym nauczycie-
lem muzyki był Kazimierz Wojciechowski, skrzypek i pianista. Mały Władysław, 
już jako jedenastolatek potrafił improwizować proste melodie, komponował 
też pierwsze utwory - polonezy, polki czy mazurki.W roku 1854 rozpoczął naukę 
u Jana Germasza, pianisty i dyrygenta czeskiego pochodzenia, którego lubił i cenił. 
Pobierał też lekcje harmonii u Franciszka Mireckiego, pedagoga, który, jak wynika 
z zachowanych przekazów, nieszczególnie dbał o rozwój samodzielności ucznia. 
W 1859 roku Żeleński wyjechał do Pragi, gdzie doskonalił swoje umiejętności 
u wybitnego czeskiego pianisty Aleksandra Dreyschocka, a także u Józefa Kreičie-
go – organisty i teoretyka. W Pradze jednocześnie ukończył Uniwersytet Karola, 
zdobywając w wieku 25 lat tytuł doktora filozofii.Ostatnim miastem, w którym 
Żeleński uzupełniał swoją edukację muzyczną, stał się Paryż, dokąd przeniósł się 
w 1866 roku. W Konserwatorium Paryskim początkowo kształcił się pod kierun-
kiem Napoleona Henryka Robera, a następnie Bertolda Damckego, pod którego 
okiem powstała m.in. II Sonata fortepianowa.

Po powrocie do ojczyzny w 1870 roku, działał początkowo bardzo aktywnie 
w Warszawie, wykładając w Warszawskim Konserwatorium Muzycznym harmo-
nię i kontrapunkt, pełniąc również  funkcję dyrektora Warszawskiego Towarzy-
stwa Muzycznego. Aktywność zawodowa Władysława Żeleńskiego w tamtym 
okresie jako kompozytora, pedagoga i organizatora życia muzycznego wystarczy-
łaby na obdzielenie kilku życiorysów.

Ostatecznie zamieszkał w Krakowie, gdzie jego działalność społeczna doprowa-
dziła do utworzenia Konserwatorium Krakowskiego w 1887 roku, którego został 
rektorem.

Oprócz pracy dydaktycznej i organizatorskiej, Żeleński w okresie krakowskim bar-
dzo dużo komponował. W tym czasie powstały m.in. jego opery, Koncert forte-
pianowy, a także ostatnia kompozycja - Marsz dla Wojska polskiego. W Krakowie 
doczekał odzyskania niepodległości. Zmarł w 1921 roku1.

Patrząc całościowo na twórczość fortepianową i kameralną Władysława Żeleń-
skiego wyraźnie rozróżnić możemy co najmniej dwa rodzaje gatunków - duże 
formy instrumentalne oraz kompozycje z gatunku muzyki użytkowej, salonowej - 
stylizacje tańców, utwory liryczne. Jako jeden z głównych przedstawicieli polskie-
go neoromantyzmu, Żeleński pozostaje pod silnym wpływem twórczości Roberta 
Schumanna i Johannesa Brahmsa. Rezultatem tych inspiracji jest gęstość faktu-
ry fortepianowej, uzyskiwana poprzez zastosowanie polifonizacji w połączeniu 

1 Zob. F. Szopski, Władysław Żeleński, Kraków, 1928.
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z operowaniem długą linią melodyczną, jak również zwroty harmoniczne, powo-
dujące potrzebę kształtowania napięcia na krótkich odcinkach. 

Dobrym tego przykładem jest II  Sonata  fortepianowa e-moll op. 20, powstała 
najprawdopodobniej w latach 1868-1870 w czasie studiów w Konserwatorium 
Paryskim. To utwór czteroczęściowy o następującym układzie części:

- Allegro con moto (część bardzo epicka, kształtująca narrację za pomocą tech-
niki kantylenowo-figuracyjnej, z kontrastująco refleksyjnym drugim tematem)
- Adagio (w formie tematu z wariacjami)
- Scherzo (o zmiennym zabarwieniu, od groteski do grozy, z zastosowaniem 
fugato)
- Allegro moderato (gęsta polifonizująca faktura, wielowątkowe prowadzenie 
głosów z fragmentami fugowanymi).

Inspiracje romantyzmem i neoromantyzmem niemieckim silnie odczuwalne są 
również w dużych formach kameralnych. Kwartet fortepianowy op. 61 to kompo-
zycja czteroczęściowa, o wielowątkowej strukturze, skonstruowana z zachowa-
niem bardzo wyważonej proporcji pomiędzy partią smyczków i fortepianu. Układ 
części przedstawia się następująco:

- Allegro con brio (melodyka figuracyjna, przeplatająca się z akordową sprzyja 
pracy tematycznej i dialogowaniu pomiędzy instrumentami)
- Romanza.  Andante  sostenuto (melodyjna kantylena poprzez stopniowe 
zagęszczanie faktury doprowadza do bardzo nasyconej brzmieniowo kulmina-
cji, o bohaterskim wydźwięku)
- Intermezzo.Allegretto (rodzaj muzycznego oddechu, z elementami kontra-
punktycznymi)
- Finale.  Allegro  appassionato (charakter uzyskany poprzez aktywny rozwój 
myśli muzycznej od pojedynczej linii aż do gęstych układów kantylenowo-figu-
racyjnych, z zastosowaniem polifonizacji i fugato).

Z kolei w Trio fortepianowym E-dur op. 22 kompozytor posługuje się programo-
wością, nadając tytuły poszczególnym częściom:

- Vivos voco (Żywych zwołuję) (wielowątkowe allegro z aktywną pracą tema-
tyczną oraz łącznikami urastającymi do rangi tematów)
- Mortuos  plango (Umarłych opłakuję) (rodzaj pieśni żałobnej o ciemnym 
zabarwieniu harmonicznym, budującej napięcie w oparciu o polifonizację)
- Fulgara frango (Pioruny kruszę) (operowanie zmiennymi środkami faktural-
nymi wspomaga kontrastowość motywów, przywołując efekt walki dobra ze 
złem).
Inny nurt kompozytorski reprezentują miniatury, często ujęte w cykle.

Deux Morceaux op. 63 to dwie kompozycje o bardzo odmiennym charakterze.
Pierwszym utworem z opusu jest Toccata (z włoskiego toccare - dotykać, ude-
rzać) - miniatura o charakterze wirtuozowskim, oparta na technice figuracyjnej. 
Użycie w częściach skrajnych akcentacji w partii prawej ręki oraz repetowanych 
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akordów w lewej ręce powoduje, że muzyka kipi wewnętrzną energetyką. Kon-
trast stanowi melodyjna część środkowa, potęgująca jeszcze energię powracają-
cej repryzy. 

Drugą kompozycją z tego opusu jest Idylla, utwór o sielankowym charakterze 
i melodyce wzbogaconej zarówno arabeskowymi figuracjami jak i akordami 
zwiększonymi, przenoszącymi odbiorcę w klimat impresjonizmu.

Deux morceaux de salon op. 11 to cykl dwóch refleksyjnych miniatur.

Romanza, zabarwiona bogatą ornamentyką o charakterze improwizacyjnym oraz 
Nokturn, drugi utwór z cyklu, typowy przedstawiciel swojego gatunku, ze śpiew-
ną kantyleną oraz dekoracyjnymi elementami improwizacji (zwłaszcza w części 
środkowej).

Sechs Charakterstücke op. 17 stanowi cykl sześciu miniatur o skontrastowanym 
charakterze:

Preludium (nawiązuje do barokowych preludiów organowych, z elementami 
polifonii)
Promenade (rodzaj pieśni z akompaniamentem, o lirycznym charakterze)
Tanz (stylizacja walca w stylu brillant)
Canon (prosty temat poddawany technice imitacyjnej)
Scherzo (groteskowo-żartobliwy utwór napisany w oparciu o technikę figuracyj-
ną)
Abshied (intensywna narracja, odczuwalne wyraźne wpływy stylu Schumanna).

Valse-Caprice op. 9 to kompozycja z wczesnego okresu twórczości Władysława 
Żeleńskiego (1858 ), utrzymana w stylu brillant, wdzięczna stylizacja walca, zade-
dykowana Marcelinie Czartoryskiej. 

Reverie jest nostalgiczną miniaturą o charakterze nokturnowym, z ciekawą, 
wędrującą melodyką.

2 Mazurki op. 31, powstałe prawdopodobnie w latach 1875-1880, to zgrabne 
stylizacje tańców ludowych, powiązane motywicznie w taki sposób, że wykona-
nie obydwu stanowi dobrze skomponowaną całość.

Oda do młodości op. 51. Marsz uroczysty o tryumfalnym i raczej posępnym cha-
rakterze napisany jest w oparciu o technikę akordową oraz kantylenowo-akor-
dową.

Marsz  uroczysty op. 44 ku czci nieśmiertelnego wieszcza Adama Mickiewicza 
utrzymany jest w bohaterskim, nieco patetycznym tonie (z wykorzystaniem imi-
tacji perkusji) z kontrastującą, liryczną częścią środkową.

Wnikliwa praca z tekstem muzycznym kompozycji Władysława Żeleńskiego, któ-
ra stała się moim udziałem w procesie przygotowań do późniejszej rejestracji 
fonograficznej, to wyjątkowa podróż muzyczna, której nie obciąża żaden kanon 
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wykonawczy. Biała karta, którą trzeba zapisać. Jednocześnie towarzyszyła temu 
procesowi szczególna odpowiedzialność, aby interpretacje nieznanych utworów 
były bardzo przekonujące. Od pierwszego nagrania płytowego lub wykonania 
publicznego zależy, czy kompozycja będzie mieć w przyszłości szansę przetrwa-
nia.

Twórczość Żeleńskiego, zapomniana i bardzo rzadko goszcząca w repertuarze 
koncertowym, ma swój walor nie tylko artystyczny ale i dydaktyczny. Większość 
omówionych utworów znakomicie spełniłoby swoją rolę w szkolnictwie muzycz-
nym, zapoznając, w nieco uproszczonej wersji, ze stylem neoromantycznym, 
zazwyczaj nieobecnym w programie szkół obydwu stopni.

Streszczenie
Moim zamysłem było przybliżenie postaci Władysława Żeleńskiego jako kompozytora utwo-
rów fortepianowych i kameralnych z fortepianem. Dla scharakteryzowania specyfiki języka 
muzycznego opisałam krótko wybrane kompozycje patrząc na nie z punktu widzenia wyko-
nawcy.
Słowa klucze: Żeleński, kompozytor, muzyka polska, utwory fortepianowe, utwory kameralne, 
rejestracja fonograficzna

Less known Polish music for piano - Wladyslaw Zelenski
Abstract
This article is an attempt to characterise the piano and some chamber music works of Wła-
dysław Żeleński based on selected compositions. I have tried to look at his musical language 
rather as an performer than a listener.
Key words: Żeleński, composer, polish music, piano works, chamber works, phonographic 
recording
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W  dziejach muzyki  polskiej  twórczość  kompozytorów  XIX  wieku  stanowiła  do 
niedawna obszar głęboko zapoznany. Główną przyczyną był fatalny stan źródeł. 
Większość utworów o rozbudowanej formie, zwłaszcza zespołowych, pozostała 
w  rękopisach  i  uległa  rozproszeniu,  bądź  zniszczeniu,  gdyż  polskie  oficyny 
muzyczne ze względów finansowych i technicznych zdolne były wydawać jedynie 
miniatury i pieśni. Nie sztychowały też one głosów orkiestrowych, bo brakowało 
orkiestr,  które  stać byłoby na  ich  zamówienie.  Inną  jeszcze przyczyną był brak 
wspólnego  obiegu  kulturowego  na  ziemiach  polskich,  pociętych  granicami 
państw zaborczych. Dlatego działalność wykonawców i badaczy skupiła się na 
postaci i twórczości Chopina, którego utwory wydawano jednocześnie w Paryżu, 
Londynie, Berlinie i Lipsku, a także wokół niektórych oper i pieśni Moniuszki oraz 
na  pojedynczych  utworach,  wyrwanych  z  kontekstu,  jak  poemat  symfoniczny 
Step i uwertura Morskie Oko Zygmunta Noskowskiego, albo obraz symfoniczny 
W Tatrach Władysława  Żeleńskiego  –  dwa  ostatnie  dzieła wydane  zresztą  za 
granicą. Te repertuarowe „ostańce” właściwie nigdy nie były rozpatrywane na 
tle  twórczości danego kompozytora. Wprawdzie  zaraz po  II wojnie  światowej, 
w  obliczu  potwornych  strat,  jakich  doznała  polska  kultura  wskutek  zniszczeń 
i  grabieży,  zaczęto  zabezpieczać  ocalałe  kompozycje,  sporządzając mikrofilmy 
i materiały nutowe, a niekiedy nagrania płytowe, ale poza nielicznymi wyjątkami 
nie  wydawano  partytur,  zaś  jakość  archiwalnych  nagrań  Polskiego  Radia 
była  często  godna  pożałowania.  Na  taki  stan  rzeczy  wpływ  miały  utrwalone 
w  środowisku  muzycznym  poglądy  ojców  polskiej  muzykologii  –  Adolfa 
Chybińskiego, Zdzisława Jachimeckiego i Józefa Władysława Reissa – dla których 
nic, co nie wyszło spod pióra Chopina, Moniuszki, bądź Wieniawskiego, nie miało 
wartości.  Ci  zasłużeni  skądinąd  badacze,  sami  należący  do  pokolenia  Młodej 
Polski,  zachwycali  się  twórczością  Karłowicza,  Szymanowskiego  oraz  tych, 
którzy byli  ich bożyszczami – Wagnera i R. Straussa. Muzykę kompozytorów 2. 
połowy  XIX wieku,  nie  tylko  zresztą  polskich,  odpornych  na wpływy Wagnera 
i  idee szkoły nowoniemieckiej, uważali oni za zjawisko wsteczne, bądź wtórne, 
o  zabarwieniu  i  znaczeniu  lokalnym.  Przejawami  takiego  nienaukowego 
podejścia metodologicznego były określenia,  stosowane wobec kompozytorów 
tej  miary,  co  Dvořák  („czeski  Brahms”),  czy  Grieg  („Chopin  północy”), 
a świadczące o kompletnym niezrozumieniu sztuki. Nawet Chopinowi wytykano 
to, co muzykologia niemiecka, uważająca wiek XIX za domenę pieśni i miniatury 
instrumentalnej,  bezzasadnie  wytykała  także  niemieckim  romantykom  –  brak 
opanowania wielkich form. Fałszywe przekonanie o tym rzekomym niedostatku 
umiejętności  Chopina,  pogłębione  równie  nieuzasadnionym  poglądem 
o nieporadnej  instrumentacji  jego koncertów, miało  i ma do dzisiaj wielorakie 
i  bardzo  negatywne  skutki.  Nie  tylko  bowiem  przyczyniło  się  do  traktowania 
Sonat Chopina niemal jako ciała obcego w jego twórczości, lecz przede wszystkim 
podważyło sens jego studiów u Józefa Elsnera, co znalazło wyraz w absurdalnym, 
zabarwionym  duchem mesjanizmu  micie  o  „samorodnym  geniuszu  Chopina”, 
któremu żadna edukacja nie była potrzebna, i z którym nic i nikt równać się nie 
może. Tym samym wyrwano Chopina ze współczesnego mu polskiego kontekstu 
muzycznego  i  stworzono  pretekst,  by  zapomnieć  o  szkole  Elsnera,  pierwszej 
w  Europie  szkole  narodowej,  do  której  należał  on  i wielu wybitnych  twórców, 
jak  Ignacy  Feliks  Dobrzyński,  Józef  Krogulski,  Tomasz  Napoleon  Nidecki,  Józef 
Nowakowski, Antoni Orłowski i inni. 
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Ten bardzo niekorzystny obraz polskiej kultury muzycznej XIX wieku zaczyna się 
zmieniać dzięki nowym badaniom muzykologów i zaangażowaniu wykonawców. 
Coraz  więcej  dzieł  przywracanych  jest  do  życia  koncertowego,  coraz  więcej 
nazwisk,  nie  kojarzonych  dotąd  z  żadnym  dziełem,  czy  stylem,  przeistacza  się 
w postaci twórców dzieł konkretnych, brzmiących. Jest rzeczą niezwykle ważną, 
aby proces ten nie uległ zatrzymaniu, a przesłanie artystyczne, jakie towarzyszyło 
powstawaniu tych dzieł, choć z opóźnieniem, mogło dotrzeć do publiczności.

Muzyka polska XIX wieku obejmuje praktycznie cały repertuar form i gatunków 
właściwy dla muzyki europejskiej tego okresu. Należą tu również wielkie 
kameralne formy cykliczne z udziałem fortepianu. Wśród najcenniejszych, 
powstałych w 1. połowie stulecia, są między innymi dwa dzieła Fryderyka 
Chopina: pochodzące z okresu studiów u Elsnera, ale napisane bardzo pewną ręką 
Trio fortepianowe g-moll op. 8, ukończone w 1829, oraz Sonata wiolonczelowa 
g-moll op. 65 – najpóźniejsze z arcydzieł Mistrza, powstałe w latach 1845-47. 
Utwór ten, dokumentujący ewolucję indywidualnego stylu Chopina, znany był 
wśród zakłopotanych jego odrębnością muzyków, jako „sonata z przeszkadzającą 
wiolonczelą”. Do dzieł o wielkiej wartości artystycznej trzeba zaliczyć także 
barwny, dowcipny i zawierający oryginalne stylizacje polskich wątków ludowych 
Septet  D-dur 70-letniego Józefa Elsnera (ok. 1830), młodzieńczy, pełen życia 
Oktet d-moll op. 6 liczącego lat 17 Józefa Krogulskiego (ok. 1832) i imponujący 
rozmachem, świetnie wyważony Kwintet Es-dur op. 17 Józefa Nowakowskiego 
(również z ok. 1832).  Co się tyczy 2. połowy XIX stulecia, to jedyną znaną 
bliżej pozycją był przez długie lata Kwintet fortepianowy g-moll op. 34 Juliusza 
Zarębskiego z roku 1885, dzieło wybitne w skali europejskiej, ale wskutek 
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności wydane po raz pierwszy dopiero w 1931, co 
zniweczyło jego szanse na wejście we właściwym czasie do światowego obiegu. 
Dotychczasowe wysiłki w tym kierunku nie spełniły zadania. Znacznie gorzej 
rzecz się przedstawia z Kwartetem  fortepianowym  c-moll  op. 61 Władysława 
Żeleńskiego (1904 lub 1909), choć kompozycja ta nie była obca pokoleniu 
polskich wykonawców, które działało po II wojnie światowej. Kompletnie 
zapomniano o Kwartecie  fortepianowym op. 8 Zygmunta Noskowskiego (ok. 
1875), choć zarówno to dzieło, jak i Kwartet Żeleńskiego, zostały bez opóźnień 
wydane w renomowanych oficynach niemieckich.

W niniejszym szkicu omówimy pokrótce trzy z wymienionych kompozycji: Kwintet 
Nowakowskiego oraz kwartety Noskowskiego i Żeleńskiego. Nie zamierzamy tu 
dokonywać ich szczegółowej analizy, ale warto na wstępie określić, w jaki sposób 
są one usytuowane zarówno względem siebie, jak i w ogóle w muzyce polskiej 
tego okresu. Łatwo dostrzec, że należą do trzech różnych faz dziejów polskiej 
muzyki pod zaborami jeśli przyjmiemy, że fazy te wyznaczają, prócz granicznych 
dat samych rozbiorów, również daty powstania i działalności na ziemiach polskich 
instytucji o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju polskiej kultury muzycznej. 
Są to daty założenia Konserwatorium Warszawskiego (1821), Instytutu 
Muzycznego w Warszawie (1861) i Filharmonii Warszawskiej (1901). Dzieli je 
dystans 40 lat, co do pewnego stopnia pokrywa się z rytmem pokoleniowym, 
i co nie jest przypadkiem, gdyż rzec można, iż Instytut zakładali absolwenci 
Konserwatorium, a Filharmonię – absolwenci Instytutu. Tym samym Kwintet 
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Es-dur Nowakowskiego zaliczymy do fazy pomiędzy założeniem Konserwatorium 
(ale już po jego zamknięciu ukazem carskim) a powstaniem Instytutu, Kwartet 
d-moll Noskowskiego do fazy następnej, zaś Kwartet c-moll Żeleńskiego – do fazy 
najpóźniejszej. Rzecz jednak w tym, że na wynikające z tej periodyzacji wnioski 
nakładają się nie w pełni rozpoznane okoliczności związane ze środowiskiem, 
w jakim wykształcili się i działali wspomniani kompozytorzy, a także z ich różnymi 
profilami twórczymi. Ta złożoność obrazu szczególnie widoczna jest w przypadku 
zestawienia utworów Noskowskiego i Żeleńskiego. Zygmunt Noskowski, 
warszawianin, wychowanek Instytutu, młodszy od Żeleńskiego o lat dziewięć, 
kurtuazyjnie uznający go za swego mistrza, napisał Kwartet fortepianowy, mając 
lat trzydzieści lub niewiele więcej, w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie 
znalazł pracę krótko po odbytych w Berlinie studiach. Natomiast Żeleński, uczeń 
Franciszka Mireckiego w Krakowie, wykształcony niegdyś w Pradze i Paryżu, 
stworzył swoje dzieło jakieś 30 lat później, w zupełnie innym momencie dziejów 
muzyki europejskiej, mając około siedemdziesiątki i będąc już od dawna 
dyrektorem krakowskiego Konserwatorium. A przecież obaj ci kompozytorzy 
należą do jednego pokolenia, co więcej, do tej samej generacji, co Brahms, Saint-
Saëns, Bruch, Czajkowski, Dvořák i Grieg. Znacznie starszy od nich Nowakowski  
– muzyk z zapadłej prowincji, wykształcony przez Elsnera, przyjaciel Chopina, 
zawsze w jego cieniu, o dekadę starszy od niego i całego pokolenia romantyków 
– był przez całe życie nauczycielem fortepianu w Warszawie i okolicach, często 
jednak podróżował do Paryża i Niemiec, niekiedy koncertując. Noskowski, 
kompozytor bardzo wszechstronny, był swego czasu najpłodniejszym polskim 
symfonikiem, tymczasem głównymi sferami zainteresowań twórczych 
Żeleńskiego były opera i pieśń. Twórczość obu tych kompozytorów zachowała 
się niemal w całości, podczas gdy z utworów Nowakowskiego ocalały głównie 
salonowe utwory fortepianowe i nieco pieśni, bo wszystkie jego większe, poza 
Kwintetem, dzieła - przepadły. Przytaczam tu tylko mały wycinek problematyki, 
z którą trzeba się zmierzyć, chcąc dokonać szczegółowej analizy i oceny 
wymienionych dzieł w jak najszerszym kontekście. Mnogość perspektyw, z jakich 
można ująć każde z nich, jest doprawdy nadzwyczajna.

Kwintet  fortepianowy  Es-dur op. 17 Józefa Nowakowskiego (1800-1865) 
powrócił do repertuaru całkiem niedawno za sprawą znakomitego wiolonczelisty 
i odkrywcy wielu zapomnianych dzieł, prof. Andrzeja Wróbla, który odnalazł 
sztychowane w 1844 roku przez Kistnera w Lipsku głosy utworu i doprowadził 
do jego ponownego wykonania 2 grudnia 2004 roku w Warszawie. Dopiero 
jednak w 2011 roku PWM wydało partyturę Kwintetu. Wcześniej, bo w 2008 
roku, z inicjatywy Jurka Dybała i przy zaangażowaniu wiedeńskiego mecenasa 
muzyki, p. Helmuta Schiessla, dzieło zostało wykonane i nagrane przez 
członków Wiener Philharmoniker na podstawie materiałów uzyskanych od prof. 
Wróbla i opracowanych przez piszącego te słowa. Sam Nowakowski pochodził 
z najniższych warstw społecznych, z okolic będących niegdyś symbolem 
cywilizacyjnego zacofania. Urodził się 16 września 1800 roku we wsi Koryciska 
w parafii Mniszek w połowie drogi między Radomiem a Przysuchą. Był dzieckiem 
nieślubnym, jego ojciec pozostał nieznany. Wychowywał się w domu swego 
wuja, Jana Skibińskiego, kapelmistrza opactwa w Wąchocku. Uczył się śpiewu, 
gry na fortepianie i kilku instrumentach dętych. Praktykował w Wąchocku 
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i w kapeli katedry w Sandomierzu, a mając kilkanaście lat został nauczycielem 
fortepianu w domu starosty w Ciepielowie koło Zwolenia. Stamtąd wysłano go 
do Warszawy, gdzie wraz z Janem Stefanim został studentem pierwszego rocznika 
klasy kompozycji Józefa Elsnera w Konserwatorium Warszawskim. W trakcie 
studiów, które ukończył w 1826 roku,  przedstawiając jako pracę dyplomową 
I Symfonię, zdobył wiele pochwał za swoje utwory (m.in. 4 uwertury koncertowe, 
Koncert  klarnetowy), które były wykonywane na koncertach Konserwatorium. 
II Symfonię Nowakowskiego zagrano 22 marca 1830 w Warszawie pod dyrekcją 
Karola Kurpińskiego na drugim publicznym koncercie Chopina. Niestety, 
wszystkie jego kompozycje symfoniczne przepadły, ale też nikt ich nigdy nie 
poszukiwał. Dalsze losy Nowakowskiego były częściowo związane z Chopinem, 
z którym się przyjaźnił, i którego odwiedzał w Paryżu, ale który, przyznając mu 
talent pianistyczny, nie interesował się jego kompozycjami. „Kwintetu jego 
jeszcze nie widziałem, ale kazałem sobie go przysłać” – to jedyna wzmianka 
w całej korespondencji Chopina na temat utworu „poczciwego Nowaka”. 

Nie wiemy, czy Kwintet zyskałby aprobatę Chopina, ale fakt, że wydania go pod-
jęła się jedna z najbardziej renomowanych oficyn wydawniczych - oficyna Kistne-
ra w Lipsku - świadczy o tym, że utwór miał szanse powodzenia. Nie jest wyklu-
czone, że Chopin, który znał wydawcę, wsparł w jakiś sposób edycję dzieła. Mógł 
też Kistner zapoznać się z opiniami świadków prawykonania Kwintetu na wio-
snę 1833 w Dreźnie. Nowakowski udał się wówczas za namową Chopina w swą 
pierwszą zagraniczną podróż przez Niemcy i być może Włochy do Paryża, gdzie 
nie tylko odwiedził przyjaciela, ale wystąpił w siedzibie Société Academique des 
Enfants d’Apollon, biorąc udział w prawykonaniu swych Wariacji na temat wła-
sny na fortepian i orkiestrę1. Drezno, które leżało na szlaku tej podróży, od dawna 
związane z Polską, po Powstaniu Listopadowym stało się silnym ośrodkiem pol-
skiej emigracji. Pobyt tam i koncert, miał zapewne Nowakowski dobrze zaplano-
wane i przypuszczalnie z myślą o owym występie napisał Kwintet, w którym sam 
wykonywał odpowiedzialną partię fortepianową.

Kwintet jest rozbudowaną, około 40 minut trwającą, czteroczęściową kompozy-
cją, przeznaczoną na zespół z udziałem kontrabasu, podobnie jak opublikowany 
w 1822 Kwintet op. 87 Hummla, czy Kwintet A-dur „Pstrąg” Schuberta, wydany 
w 1829 roku. Nie sposób jednak dziś powiedzieć dlaczego Nowakowski wybrał 
akurat tę obsadę. Układ cyklu, z częścią wolną na trzecim miejscu, nie tylko przy-
pomina niektóre rozwiązania Beethovena, ale jest charakterystyczny dla wszyst-
kich sonat Chopina i jego Tria op. 82. Beethovenowskiemu formatowi zewnętrz-
nemu odpowiada bogata, wewnętrzna treść kompozycji, Szeroko zakrojona 
część I – Allegro vivace – utrzymana jest w formie sonatowej. Jej tematy zdradza-
ją tendencję do przekształcania się w grupy tematyczne. Ugrupowanie główne-
go tematu, o późnoklasycznych cechach, wewnętrznie skontrastowane, obfituje 
w rozszerzenia i parantezy, które zacierają symetrię konstrukcji i opóźniają jej 

1 Wariacje niestety zaginęły. Wkrótce po ich wykonaniu Nowakowski otrzymał godność członka honorowego 
tego stowarzyszenia, do którego należeli m.in. J. Haydn, G. Paisiello, N. Piccini, R. Kreutzer i E.-N. Mehul. 

2 Ponieważ sonaty b-moll i h-moll Chopina oraz jego Sonata na wiolonczelę i fortepiun są późniejsze niż 
Kwintet Nowakowskiego, nie należy sądzić, że taki układ cyklu jest rezultatem jakiegoś wpływu Chopina. 
Może to być natomiast skłonność wyniesiona ze szkoły Elsnera.
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rozwiązanie, potęgując tym samym napięcie. Temat drugi ma postać lirycznej 
kantyleny, ujętej w dwa różne zestawienia instrumentalne i odznacza się pew-
nymi cechami charakterystycznymi dla „romantyzmu warszawskiego” lat 30. XIX 
wieku, zauważalnymi także u Chopina i Dobrzyńskiego. W łącznikach dochodzą 
do głosu elementy stylu brillant. Bardzo interesujące jest silnie wyeksponowane 
przetworzenie o bogatym planie modulacyjnym, pseudoimitacyjnej strukturze 
i nieco archaizującym kolorycie. Cechy te nadają mu wyraz pełen powagi. 

Część II – Presto vivace c-moll - Es-dur – jest scherzem o tradycyjnej, 3-częściowej 
formie, specyficznie rozbudowanej dzięki wariantowanym powtórkom epizodów 
części głównej. Dominują w nim burzliwe emocje odczuwalne w dynamicznych, 
falujących, gamowych przebiegach wywiedzionych z tematu. Przeciwstawione 
im są liryczne, zabawne, jakby rozmyślnie płoche epizody taneczne. Trio jest 
oryginalną sceną o bardzo silnie podkreślonym pierwiastku melodycznym. 
Powraca tu – jako refren – jeden z tanecznych epizodów części głównej. Całość 
przypomina późne scherza Schuberta, wątpliwe jednak, aby Nowakowski je znał.

Ujętą w formę repryzową, ale noszącą znamiona wariacyjności część III – Romanza. 
Andante, As-dur – cechuje intensywny liryzm wyrażający się głównie w melodyce 
o szerokiej frazie, kształtowanej przez metrum 12/8. Zarówno marzycielska, nawet 
poetycka część główna, jak i molowy, dramatyczny w wyrazie, środkowy epizod, 
wywiedzione są z tego samego tematu. Klimat tej pięknej Romanzy nasuwa pewne 
skojarzenia z wolnymi częściami koncertów Chopina, jednak faktura pianistyczna, 
choć równie subtelna, jest tu zupełnie inna, bliższa Beethovenowskiej.

Finałowa część IV – Rondo.  Allegro – łączy cechy ronda z elementami formy 
sonatowej, obecnymi tu za sprawą zastosowania techniki przetworzeniowej. Jest 
to jedyna część Kwintetu, w której dochodzą do głosu intonacje ludowe, słyszalne 
zwłaszcza w głównym temacie, stylizowanym na rodzaj wiejskiego walczyka 
podpartego burdonową nutą. Kontrastujący z nim temat drugi wykazuje stylistyczne 
pokrewieństwo z poprzednio występującymi w Kwintecie lirycznymi melodiami. 
Daje się tu zauważyć indywidualny rys muzyki Nowakowskiego, wyrażający się 
właśnie w owych urodziwych, wdzięcznych, żartobliwie lirycznych melodiach, 
akcentujących 5 stopień skali, często antycypowany skokiem z prymy na sekstę. 
Melodie te pozbawione są jednak sentymentalizmu. Sprawiają raczej wrażenie 
nieśmiałego, ale naturalnego uśmiechu i wnoszą specyficznie polski koloryt.

Kwintet Nowakowskiego odznacza się wysokim, równym poziomem, tak w sferze 
inwencji, jak i techniki. Nie ma w nim pospolitości i tandety – jest szlachetność 
i profesjonalizm. Jest świeżość bez naiwności. Wystawia on znakomite 
świadectwo zarówno swemu twórcy, jak i jego mistrzowi – Józefowi Elsnerowi. Od 
kilku lat pojawia się w polskim repertuarze kameralnym, a także w repertuarze 
zagranicznych pianistów, jak Nelson Goerner, który dokonał jego nagrania 
i zaprezentował go na festiwalu Progetto Martha Argerich w Lugano w 2016, 
czy jak Kevin Kenner, z którego udziałem i przy współuczestnictwie polskiego 
kontrabasisty Grzegorza Frankowskiego, miało miejsce 24 VI 2019 w Miami 
amerykańskie prawykonanie tego znakomitego dzieła.



193

Maciej Negrey / Wielkie formy kameralne z udziałem fortepianu...

Kwartet  fortepianowy  d-moll op. 8 Zygmunta Noskowskiego jest od Kwintetu 
Nowakowskiego ponad 40 lat późniejszy. Powstał w Konstancji nad Jeziorem 
Bodeńskim, dokąd Noskowski trafił jako dyrektor muzyki miejskiej i dyrygent 
chóru męskiego Bodan, bo w Warszawie nie było dlań zajęcia. Uczniowi 
Moniuszki w warszawskim Instytucie Muzycznym, i Fryderyka Kiela w Berlinie, 
pobyt w Konstancji zrobił bardzo dobrze. Wyzwolił się tam z oparów towianizmu, 
które spowijały jego rodzinę, rozwinął się jako kompozytor i nawiązał kontakt 
z Ferencem Lisztem, który zarekomendował jego utwory swoim wydawcom. 
To właśnie węgierski mistrz uczestniczył w pierwszym wykonaniu Kwartetu 
w Weimarze w 1879 lub 1880 roku. On też polecił wydawnictwu Kahnta w Lipsku 
publikację dzieła. Noskowski tęsknił jednak za ojczyzną i w 1880 powrócił do 
Warszawy aby na ponad 20 lat objąć stanowisko dyrektora Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego i profesora kompozycji w szkole tegoż Towarzystwa oraz 
w Instytucie Muzycznym. Towarzystwu wytyczył główny kierunek działalności, 
jakim było wspieranie twórczości polskich kompozytorów, przyniósł mu 
stabilizację i rozkwit aktywności koncertowej, a jako pedagog wykształcił – rzecz 
niesamowita – 60 kompozytorów, wśród których byli wszyscy przedstawiciele 
Młodej Polski w muzyce.  Okupił to jednak zaniedbaniem własnej twórczości. 
A miał wielki talent, może największy wśród ówczesnych polskich kompozytorów, 
jednak tylko w części spełniony. Był prawdziwym artystą o wielkim rozmachu 
i temperamencie, znakomitym rzemiośle i wyobraźni dźwiękowej. Był też 
niezwykle wyczulony na koloryt polskiej muzyki ludowej, ludowego obyczaju 
i polskiego krajobrazu. O tym wszystkim zaświadczają 3 symfonie, uwertury, 
wariacje symfoniczne i poemat Step, 3 kwartety smyczkowe, 2 opery, kantaty 
i ballady na chóry, solistów i orkiestrę, mnóstwo pieśni, słynne niegdyś 
fortepianowe Krakowiaki, które tak podobały się Lisztowi, a poza tym miniatury 
i mnóstwo ilustracji scenicznych, które pisał dla zarobku, większość bowiem 
dochodów przeznaczał na organizację zespołów kameralnych i symfonicznych.

Czteroczęściowy Kwartet  fortepianowy Noskowskiego wykazuje pewne ogólne 
pokrewieństwa z muzyką Dvořáka – pod względem formalnym i technicznym jest 
równie doskonały w kontynuacji i rozwijaniu klasycznej raczej niż lisztowskiej, 
ale bujnej formy, odznacza się nienachalną stylizacją wątków ludowych i bardzo 
intensywną, oryginalną melodyką. Część I – Allegro  con  brio – w formie 
sonatowej, opiera się aż na czterech wątkach tematycznych, przy pozostawieniu 
w konstrukcji dwóch płaszczyzn tonalnych, obydwu jednak molowych – d-moll 
i a-moll. Główny temat – d-moll – niezwykle plastyczny, posiada wyraźne rysy 
kujawiakowe i to on determinuje wyraz całego ogniwa swą obecnością w każdej 
niemal fazie przebiegu. Temat drugi – a-moll – oraz epilog ekspozycji w tej 
samej tonacji, są sobie pokrewne pod względem melodyczno-harmonicznym, 
choć bardzo różnią się rytmem i fakturą. Czwarty wątek tematyczny pojawia się 
w przetworzeniu i ma postać lirycznej kantyleny. W całości zwraca też uwagę 
rozwinięta, choć nie zawsze jednolita co do stylu zastosowanych środków, partia 
fortepianu. 

Część II - Molto andante cantabile, B-dur – utrzymana w formie repryzowej, jest 
zgodnie z tytułowym określeniem również przesycona elementem melodycznym, 
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jednak w nieco innym sensie. Sam materiał melodyczny wykazuje pewne 
cechy skali pentatonicznej (głównie wskutek unikania IV stopnia). Obecne są 
w nim też nieco manieryczne przednutki opóźniające finalis frazy. Ale istotą 
jest tu ciągłość snucia substancji melodycznej, realizowana poprzez stopniowo 
rozwijaną korespondencję instrumentów smyczkowych, wpierw dwóch, później 
trzech aż do postaci swoistej  polimelodyki, co ułatwiają wspomniane cechy 
skalowe. Zwraca uwagę wysokie prowadzenie głosów wiolonczeli a zwłaszcza 
altówki, która ma partię bardzo odpowiedzialną, zastępując nieistniejący tu głos 
drugich skrzypiec. W rezultacie uzyskany zostaje efekt „zatrzymania czasu”, czy 
też „ekstazy”, Kontrastuje z nim epizod środkowy (appassionato, b-moll), w swej 
strukturze rytmiczno-interwałowej pokrewny 2 tematowi poprzedniej części, 
przy tym dramatyczny, recytatywny, przypomniany tuż przed końcem. 

Część III – Moderato assai energico, a moll – ma tytuł tak sformułowany, że słowo 
„assai” można odnieść zarówno do „moderato”, jak i „energico”. Najwłaściwsze 
wydaje się wykonanie pełne energii, bez forsowania tempa. Energia płynie 
tu z ruchu, skali rejestru i barwy połączonych w jeden kompleks. Ruch jest 
ósemkowy, triolowy, w większości równy – gdy jest powierzony smyczkom 
unisono w oktawie razkreślnej i małej w artykulacji molto marcato e staccato, 
promieniuje szczególnym walorem dynamiczno-brzmieniowym pełnym szelestu 
i przydźwięków. Przejęty zaś przez fortepian nabiera cech toccatowych. Skala jest 
tu znowu ograniczona, „modalizująca”, fraza nieregularna, z zatrzymaniami ruchu 
na słabych częściach taktu. Wszystko to sprawia wrażenie jakiejś specyficznej 
archaizacji. Tym mocniej kontrastuje trio, początkowo sprawiające wrażenie 
muzyki banalnej, pozytywkowej, z której jednak po chwili „wynurzają się” echa 
jakby ludowych, niespodziewanych wątów. 

Po tym oryginalnym, choć krótkim scherzo następuje równie oryginalny finał. 
Rozpoczyna się on wstępem Adagio quasi recitativo, stylistycznie – wydawałoby 
się – zupełnie tu nie na miejscu. Jest to improwizacyjna struktura o recytatywnych 
cechach, wzbogacona „wirtuozowskimi” akordami skrzypiec, kierującymi 
skojarzenia w stronę jakiejś wyimaginowanej cadenzy. Jeżeli w określeniu 
scherza zwracaliśmy uwagę na dwuznaczną rolę słowa „assai”, to tu słowem 
kluczowym wydaje się być „quasi”. Nic nie jest pewne aż do momentu, gdy pojawi 
się właściwa partia finałowa: Molto allegro con anima, D-dur. Jest to znakomity 
krakowiak, podobny do tych, które pisał Noskowski w Konstancji na fortepian 
na 2 i na 4 ręce, które potem grywał z Lisztem w Weimarze. Zarówno inwencja 
melodyczna, jak i rytmiczna, a także oprawa brzmieniowa, są tu bardzo atrakcyjne 
i efektowne. Krakowiak ten, ognisty i wesoły, kontrastuje z dumkowym tematem 
pobocznym un pochettino più  tranquillo a-moll. W przetworzeniu zaś pojawia 
się również kontrastująca hymniczna myśl molto espressivo B-dur, prowadzona 
w chorałowej fakturze, alternowana motywami głównego tematu in  tempo. 
Znajduje ona swą rekapitulację w końcowej partii utworu. Mamy tu typowe dla 
polskiej muzyki ludowej zestawienie smętku z żywiołowością i pewnym patosem, 
zestawienie, które w twórczości Noskowskiego powróci i w Stepie, i w III Symfonii 
„Od  wiosny  do  wiosny”,  i w zapomnianych dziś, wokalno-instrumentalnych 
dziełach, jak Świtezianka.
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Bez mała 40 lat dzieli utwór Noskowskiego od Kwartetu fortepianowego c-moll 
Władysława Żeleńskiego. Można by pomyśleć, że kompozytor ten, wykształcony 
w Krakowie u Franciszka Mireckiego, w Pradze u nauczyciela Dvořáka – Josefa 
Krejčiego i w Paryżu u Bertolda Damckego, będzie od samego początku 
orientowany w stronę muzyki wokalnej. Tak też było. Żeleński zapisał się na 
kartach podręczników jako autor 90 pieśni i 4 oper, ale należy pamiętać, że 
w czasach nauki u Mireckiego napisał dwa kwartety smyczkowe, dziś zaginione, 
że później stworzył dwa kwartety kolejne – op. 28 i 42, że jeszcze w Pradze 
napisał Sekstet smyczkowy op. 9, o którym też słuch zaginął, że jest autorem Tria 
fortepianowego op. 22, Sonaty skrzypcowej op. 30 i kilku drobniejszych utworów 
na skrzypce i fortepian. Dodajmy jeszcze – prócz znanego obrazu symfonicznego 
W Tatrach – dwie przepadłe symfonie, Koncert fortepianowy op. 60 i II Sonatę 
skrzypcową op. 67, jedno z ostatnich dzieł, które też niestety zaginęło. Dopiero 
wtedy będziemy mieli kontekst Kwartetu  fortepianowego – dzieła późnego, 
może nawet spóźnionego, ale w swoim rodzaju doskonałego. 

Jeżeli Noskowski wyraził się kiedyś, że Żeleński „narodowym kompozytorem 
nigdy nie będzie”, to nie przewidział, że wiekowy już twórca potrafi wciąż się 
uczyć. Nie miał on łatwości przyswajania ludowych wątków, jak Noskowski, 
miał chyba nawet pewną do nich awersję, ale w Kwartecie  fortepianowym 
potrafił zdobyć się na pełną dystansu i dyskrecji syntezę polskości. Już sam 
wprowadzony przez fortepian temat I części - Allegro  con brio – o przebiegu 
interwałowym noszącym cechy symetrii i wyzyskującym pewne właściwości 
skalowe, stanowi jakby ekstrakt polskiej melodyki ludowej, oczywiście 
w konwencji późnoromantycznej. Temat drugi, wielowątkowy, wprowadzany 
stopniowo, tworzy wielką i piękną romantyczną przestrzeń wypełnioną bardzo 
szlachetną melodyką i wyrafinowaną w szczegółach harmonią. Żeleński 
absolutnie nie przekraczał romantycznego Rubikonu, nie szedł śladami Wagnera, 
nie interesowali go „moderniści”, ale, cyzelując szczegóły i modyfikując pozycje 
dźwięków we współbrzmieniach, uzyskiwał efekt harmonicznej gęstości 
i nasycenia o wielkiej sile. Łączy się z tym pewna zwięzłość, lapidarność, której 
czasem brak Noskowskiemu. Przetworzenie odznacza się znakomitą ciągłością, 
głównie dzięki wspaniale poprowadzonej partii fortepianowej; w rezultacie 
początek repryzy staje się pierwszym punktem kulminacyjnym formy. Drugim 
jest koda z szeregiem opadających, bogatych harmonicznie akordów i cichnącym 
zakończeniem – jakby echem dzwonu.

Część II – Romanza.  Andante  sostenuto, As-dur – dość długa, marzycielska, 
oparta na melodii wprowadzonej przez wiolonczelę, jest dowodem świetnego 
warsztatu kompozytora. Widać to w wejściach instrumentów, wzmacniających, 
lub podkreślających w odpowiednich miejscach partię instrumentu w danej 
chwili wiodącego. Epizod środkowy, prowadzony jakby w konwencji 
„rozmowy” pomiędzy głosami, wiedzie niespodziewanie do burzliwej partii 
przetworzeniowej. 

Część III – Intermezzo.  Allegretto – jest może najbardziej „progresywnym” 
ogniwem Kwartetu. Założone na planie ronda, będące właściwie scherzem, 
jest popisem pomysłowości w zakresie artykulacji, użycia pizzicato i col legno, 
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„surowych” dźwięków pustych strun jako ilustracji manier ludowych, modyfikacji 
skalowych, itd. Ma ono postać mazurka, odległego od tradycji chopinowskiej, 
fascynującego świeżością. Całość ożywiają ruchliwe, barwne epizody.

Finał – Allegro appassionato – przeciwnie, najbliższy jest chopinowskiej tradycji, 
ale tej z sonat właśnie, a szczególnie może z Sonaty h-moll, z jej wyrazistymi, 
„męskimi” tematami. Jest to znów wielka forma sonatowa, stanowiąca 
odpowiednik części I. Zapada w pamięć korespondencja instrumentów 
w przetworzeniu. Zarazem w tej części kryją się pewne niebezpieczeństwa 
dla wykonawców polegające na możliwości wytrącenia z motorycznego 
continuum, dyktowanego głównie przez fortepian, wskutek głębokich wyciszeń. 
Dlatego tak istotna jest tu i w ogóle w całym Kwartecie Żeleńskiego, właściwa 
artykulacja wspaniale opracowanej partii fortepianowej. Dodajmy jeszcze, że 
częste wrażenie pokrewieństwa tego dzieła z utworami Brahmsa, przemija po 
kilkakrotnym przesłuchaniu, gdyż zawiera się ono w typie powagi i formatu, 
a nie w stylu, czy konstrukcji. To właściwość naszej percepcji, która przywołuje 
znane wzorce w ramach pewnego ogólnego wrażenia. Nie można też zarzucić 
Żeleńskiemu nadmiernego zapóźnienia stylistycznego. Był od Brahmsa zaledwie 
4 lata młodszy, lecz żył znacznie dłużej i nie miał specjalnie powodu, by radykalnie 
zmieniać swój muzyczny język.

Trzej twórcy, trzy dzieła, trzy szkoły, trzy osobiste style, trzy wreszcie okazje do 
zapoznania się ze świetnymi kartami nie tylko kameralistyki, lecz w ogóle polskiej 
muzyki XIX wieku. Niejeden się może zdziwić, że jest w niej tak dużo do zagrania 
i do wysłuchania. Do przeżycia i do opowiedzenia. Zdziwi się – bo nie ceni, a nie 
ceni – bo nie zna polskiej muzyki. Nie oczekuje od niej niczego, o czym by już 
nie wiedział. A nawet gdyby poznał, to trudność sprawi mu wypowiedzenie 
własnego zdania na ten temat, jakby obawiał się kompromitacji.

Nikt nie twierdzi, że Nowakowski jest lepszy od Schuberta, Noskowski od 
Czajkowskiego, a Żeleński od Brahmsa. Nie – i nie tędy droga. Sztuka nie jest 
rodzajem zawodów sportowych.  Nie same arcydzieła są wystawiane w muzeach, 
a mimo to oglądamy je z zainteresowaniem i pożytkiem. Niektóre szczególnie 
przemawiają do nas – prostotą lub kunsztem, proporcjami lub szczegółami, 
poruszają nieokreślonym pięknem lub siłą wyrazu. Czasem artyście uda się 
tylko jedno, lub dwa dzieła, bo na tyle skupienia pozwoli mu jego życie. To samo 
w poezji, to samo w muzyce. Osądzajmy mniej chętnie – więcej patrzmy. Bo 
ważne, abyśmy my byli w stanie dostrzec i docenić to, co dzieło artysty uczyni 
w naszym umyśle i w naszym sercu.

Streszczenie
Artykuł prezentuje analizę trzech dzieł kameralnych polskich kompozytorów: Józefa Nowa-
kowskiego, Zygmunta Noskowskiego i Władysława Żeleńskiego. Przedstawia dzieła w kontek-
ście rozwoju życia muzycznego w kraju pod zaborami, a także w świetle ewolucji indywidual-
nych stylów kompozytorskich. W tekście analizowana jest ponadto budowa, język muzyczny, 
konteksty estetyczne i recepcja wybranych utworów. 
Słowa kluczowe: kwartet, kwintet, polska muzyka, muzyka kameralna
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Great chamber forms in Jozef Nowakowski, Zygmunt Noskowski and Wladyslaw 
Zelenski’s creativity
Abstract
The article presents an analysis of three chamber works of Polish composers: Józef Nowa-
kowski, Zygmunt Noskowski and Władysław Żeleński. It presents works in the context of the 
development of musical life in the country under the partitions, as well as in the light of the 
evolution of individual composer styles. The text also analyzes the structure, musical langu-
age, aesthetic contexts and reception of selected works.
Key words: quartet, quintet, Polish music, chamber music




