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Postmodernizm wyłaniający się po drugiej awangardzie cechuje poczucie wyczerpywa-
nia się w sztuce wiodących kierunków stylistycznych1. Odrzucona została modernistyczna 
idea, Ŝe kaŜda epoka ma tylko jeden styl, a w jej miejsce pojawiła się idea pluralizmu stylis-
tycznego. śaden pojedynczy styl zdawał się nie dominować, a style-hybrydy stały się modne. 

„Pluralizm” jest słowem uŜywanym na określenie wielości mediów, stylów i gatun-
ków we współczesnej sztuce2. Dla Wolfganga Welscha3 jest on synonimem postmodernizmu. 
Jego zdaniem „tam, gdzie praktykuje się zasadniczy pluralizm języków, modeli, sposobów 
postępowania, i to nie tylko w jednym i tym samym dziele” tam mamy do czynienia 
z postmodernizmem. 

Do języka muzykologii termin „pluralizm” wprowadził Herman Danuser4 w odnie-
sieniu do twórczości Georga Rochberga, którą uznał za najbardziej typową dla postmo-
dernizmu. W ten sposób zaakcentował on otwarcie się muzyki ponowoczesnej na środki 
wyrazu pochodzące z najprzeróŜniejszych historycznych złóŜ tradycji, gustowanie w for-
mach hybrydycznych, w mieszaninach stylowych, w zderzeniach elementów heteroge-
nicznych. 

Pluralizm jako synonim postmodernizmu wszedł w uŜycie pod koniec lat siedemdzie-
siątych. Obok korzyści niósł on takŜe negatywne skutki. Jego zaletą było to, Ŝe zniósł ogra-
niczenia. Powstało wraŜenie, Ŝe wszystko jest dozwolone. Nieskrępowany artysta mógł 
wybrać dowolny sposób wypowiedzi. Do negatywnych skutków naleŜy zaliczyć zniesienie 
granic między tym, co jest dopuszczalne, a tym co jest niedopuszczalne jako sztuka. 
Krańcowa wolność, jaką daje pluralizm doprowadziła do tego, Ŝe kaŜdy artysta podlegał 
większemu napięciu, starając się wybrać spośród niemal nieograniczonych moŜliwości. 
Jedyną prawdą obowiązującą w czasach pluralizmu stylistycznego była ta, która brzmiała 
następująco: „jest rzeczą absolutnie prawdziwą, Ŝe nie ma prawdy absolutnej”5. 

Wariacje poŜegnalne na temat Mozarta na amplifikowany kwartet smyczkowy i taśmę 
Stanisława Krupowicza powstały w 1986 roku, a więc w okresie, gdy w sztuce lat osiemdzie-
siątych pozostawaliśmy w ciągłym wirze równowaŜnych i sprzecznych stylów i postaw, kie-
dy ogarniało nas poczucie ostatecznego wyczerpywania się moŜliwości powiedzenia w sztu-
ce czegoś dotąd nieznanego (syndrom fin de siècle´u). Krupowicz wykazał pełną świadomość 
pluralizmu kulturowego czasów, w których tworzył, czego dowodem jest jego utwór – 
dzieło, u podstaw którego leŜy idea pluralizmu stylistycznego. 
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Wariacje... stanowią „niedoskonały hołd dla genialnego kompozytora, który potrafił 
widzieć rzeczy, jakimi są: ani śmieszne, ani tragiczne, czy [...] śmieszne i tragiczne zarazem. 
Jest to [...] hołd dla jego mądrości, która [...] jest trudna do osiągnięcia”6. Zgodnie z przesła-
niem zawartym w komentarzu jest to utwór zabawny i zarazem tragiczny, który opowiada 
o muzyce Mozarta za pośrednictwem Mozarta, ale takŜe o Krupowiczu poprzez Krupo-
wicza. Przedmiotem opowieści są dwa dzieła Mozarta: Menuet z Eine kleine nacht Musik 
i Kyrie eleison z Requiem d-moll. 

W Wariacjach... dały o sobie znać upodobania kompozytora do „muzyki o muzyce”. 
Krupowicz wyznaje: »lubię dostrzegać „muzykę w muzyce”, a nawet taką muzykę pisać« 7. 
UwaŜa się w jakimś sensie za kontynuatora pomysłów Ives´owskich. Wariacje Krupowicza 
są zatem tekstem napisanym na innym tekście. Są przykładem metamuzyki, w której mamy 
do czynienia z metakonwencją, a mianowicie konwencją zabawy konwencjami. 

Mimo obecności muzyki Mozarta w poszczególnych wariacjach są one odrębne sty-
listycznie, utrzymane w innej konwencji, jakby pochodziły z róŜnych epok. Utwór składa się 
z dwóch części i kody: część pierwszą tworzy pięć wariacji i trzy intermezza, część druga 
zbudowana jest z trzech wariacji i dwóch intermezz. W części pierwszej kompozytor wyko-
rzystał kilka początkowych taktów Menueta z Eine kleine nacht Musik, w części drugiej wpro-
wadził dwa cytaty pochodzące z Tria Menueta Mozarta oraz Kyrie eleison z Requiem d-moll 
tego kompozytora. W kodzie ponownie nawiązał do części pierwszej Menueta. 

W utworze Krupowicza podstawową rolę odgrywają operacje intertekstualne, takie 
jak: cytat, parodia, stylizacja, metanarracja. Podstawowym środkiem techniki wariacyjnej jest 
deformacja, co ma związek ze sposobem rozumienia przez kompozytora wariacji: »Wariacje 
rozumiem [...] w sposób uogólniony, to znaczy jako bliŜej lub dalej idące deformacje pewne-
go materiału wyjściowego, a nie przetwarzanie tematu melodycznego. Te deformacje mogą 
mieć róŜny stopień abstrakcji: od trywialnych zmian permutacyjno-kombinatorycznych po 
całkiem „świadome” generowanie zadanych faktur, przebiegów melodycznych i/lub 
harmonicznych czy określonych figur rytmicznych«8. 

Wariacja pierwsza skomponowana została według procedur algorytmicznych. ZałoŜe-
niem jej było zastąpienie wysokości dźwiękowych Menueta losowo wybranymi dźwiękami 
ze skali chromatycznej oraz skrócenie wartości rytmicznych do przebiegu szesnastkowego. 
Figuracja szesnastkowa nie wykazuje cech rozwojowości. Figury ciągle zmieniają kierunek 
ruchu i są unieruchamiane przez pauzy. Brak synchronizacji w obu partiach przyczynia się 
do powstania wraŜenie chaosu i zamętu. 

Wariacja druga przynosi deformację pierwszych szesnastu taktów Menueta Mozarta. 
Kompozytor rozciągnął w nieskończenie długie pasmo fakturę kilkunastu początkowych 
taktów, stosując augmentację wartości rytmicznych. Zachował przy tym układ czterogło-
sowy. Pomiędzy zaugmentowane w czasie dźwięki Menueta wplecione zostały mordenty, 
obiegniki i przednutki pełniące rolę ornamentu. W partii taśmy występują identyczne współ-
brzmienia, co w partii kwartetu, które rozmywają się w glissandach wznoszących i opada-
jących. W omawianej wariacji mamy do czynienia z metanarracją, czyli narracją drugiego 
stopnia, odwołującą się całą swą strukturą do innego utworu. 
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Przeciwny sposób deformacji materiału, polegający na ścieśnianiu faktury i dyminucji 
wartości rytmicznych, zastosował kompozytor w wariacji czwartej. We wszystkich (czterech) 
głosach wprowadzone zostały jednorodne wartości rytmiczne – szesnastki, dzięki czemu 
wariacja uzyskała motoryczny charakter, nabierając zwiewności i lekkości przebiegu typo-
wego dla scherza. 

Wariacja trzecia, realizowana jedynie przez kwartet smyczkowy, stanowi przykład 
stylizacji w duchu Prokofiewa. Do realizacji tej odmiany intertekstualności kompozytor 
wykorzystał koncepcję „pourywanych łebków nut”9. Polega ona na tym, Ŝe w miejscach 
zlikwidowanych wysokości dźwięków pojawiły się nowe, wygenerowane w sposób losowy 
z dźwięków gamy G-dur. Kształt rytmiczny tej wariacji Krupowicza odpowiada natomiast 
rytmice Menueta Mozarta. Dzięki zabiegom stylizacyjnym kompozytor uzyskał efekt paro-
dystyczny – styl Mozarta uległ tu komicznemu wyjaskrawieniu. 

Parodią i groteską posłuŜył się Krupowicz takŜe w wariacji piątej. Na tle ludycznej, 
ostinatowej, tonalizującej partii kwartetu w partii taśmy wprowadzony został temat Mozar-
towskiego Menueta. Ukazuje się on w niskim rejestrze i jest zniekształcony przez ciągłe 
glissanda (gliss. sempre), które rozmywają pierwotną melodię, doprowadzając w końcu do jej 
rozpadu. Do unicestwienia tematu przyczyniają się dźwięki taśmy, które przykrywają 
zdeformowaną melodię.  

W konwencji katarynki utrzymana jest wariacja szósta z części drugiej, w której w par-
tii taśmy kompozytor wprowadził cytat z Tria Menueta. Zastosowanie pogłosu powoduje, Ŝe 
cytowany fragment brzmi jakby z oddali, z innego świata. Wykreowana przez Krupowicza 
wizja dźwiękowa jest surrealistyczna, przypomina marzenie senne. W omawianej wariacji 
kompozytor po raz kolejny zaskakuje słuchacza, umieszczając znany utwór Mozarta w od-
miennym środowisku. W ten sposób wizerunek struktury tonalnej został zdeformowany, 
a jego autentyczność podwaŜona. 

Do odmiennej konwencji, tym razem barokowej, nawiązał twórca w wariacji siódmej. 
PosłuŜył się w niej formą passacaglii, której ośmiotaktowy temat powierzony wiolonczeli 
skonstruowany został w oparciu o Menueta. Uległ on jednak tak głębokiej deformacji, Ŝe nie-
moŜliwe staje się rozpoznanie pierwowzoru. Mamy tu zatem do czynienia z totalną destru-
kcją Menueta. Ostinatowy bas moduluje o sekundę wielką do góry, przechodząc kolejno 
przez tonację c-moll, d-moll, e-moll, fis-moll, gis-moll, b-moll, a następnie powracając do c-
moll, d-moll i e-moll, gdzie przebieg zostaje gwałtownie przerwany. Wraz z dochodzeniem 
do kulminacji narasta szum w partii taśmy. Spod klasteru utworzonego z dźwięków taśmy, 
niczym z warstwy głębokiej prześwituje gdzieniegdzie temat. W omawianej wariacji zwraca 
uwagę iluzoryczność nawiązania do konwencji barokowej, a takŜe do tonalności dur-moll. 
Elementy quasi-tradycyjne, quasi-tonalne mają charakter widomy i naznaczone są piętnem 
rozpadu. 

Intermezzo następujące po wariacji siódmej wnosi niepokój, nastrój grozy, tajemni-
czości, antycypując charakter wyrazowy wariacji ósmej. Tu następuje powrót do tonalności – 
początkowo jest to tonacja c-moll, która stopniowo rozmywa się w dysonujących współ-
brzmieniach. Kompozytor nawiązuje do struktury rytmicznej Menueta, aczkolwiek ciągle 
zakłóca regularność następstw grup rytmicznych. Wariacja ta utrzymana jest początkowo 
w konwencji klasycznej, cechuje się śpiewnością, w miarę jednak rozwoju zmienia się jej 
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charakter wyrazowy. Narastający w partii taśmy szum zakłóca odbiór. Słuchacz ma wra-
Ŝenie, Ŝe struktura muzyczna się rozpada. Wówczas to, w finale wariacji, z warstwy 
głębokiej stopniowo wyłania się cytat ostatnich taktów Kyrie eleison z Requiem d-moll Mozarta. 
„[...] kiedy wszystko się rozpada, zawsze pozostaje Kyrie eleison”10 napisał Stanisław 
Krupowicz w komentarzu do Wariacji poŜegnalnych... . Jednak w momencie, kiedy cytat staje 
się coraz bardziej czytelny, a przebieg muzyczny osiąga akord dominanty kompozytor po 
raz kolejny zaskakuje słuchacza, unieruchamiając w momencie węzłowym dla składni 
cytowanej wypowiedzi jej strukturę harmoniczną. Ten brak zakończenia w postaci kadencji 
zmusza słuchacza do uzupełnienia ubytku dźwięków. 

Kończąca utwór koda przynosi w partii kwartetu smyczkowego monstrualną augmen-
tację Menueta Mozarta, stanowiąc nawiązanie do jednej z początkowych wariacji – wariacji 
drugiej. 

Wariacje poŜegnalne... Krupowicza to utwór naznaczony piętnem pluralizmu stylistycz-
nego. W dziele zderzają się ze sobą fragmenty utrzymane w odrębnej stylistyce. Ten brak 
jednolitości stylistycznej został przez kompozytora zamierzony, bowiem nie konkretny styl 
jest dla niego waŜny, lecz kontekst, w jakim się on pojawia. Zdaniem twórcy »im bardziej ten 
kontekst jest „niemoŜliwy”, tym bardziej smakowity«11. Komponowanie kontekstów niemo-
Ŝliwych stanowi differentia specifica surkonwencjonalizmu12 – metody wymyślonej w 1983 
roku przez Stanisława Krupowicza i Pawła Szymańskiego. Surkonwencjonalizm stanowi 
główną zasadę konstrukcyjną w wielu utworach Krupowicza. Kompozytor stosuje ją od po-
nad dwudziestu lat, w związku z czym „tworzenie kontekstów niemoŜliwych do zaistnienia 
w Ŝadnej epoce historycznej moŜe być postrzegane jako pewien rys stylistyczny”13 jego 
twórczości. 

RóŜnorodne style-konwencje zaczerpnięte z muzycznej przeszłości Krupowicz traktuje 
w sposób ludyczny, prowadząc ustawiczną grę z konwencjami. Te poddawane są stale de-
formacji i destrukcji. Twórca nie utoŜsamia się z Ŝadnym przywoływanym stylem. Zacho-
wuje w stosunku do nich ironiczny dystans. 

Styl utworu przypomina „podwójnie zakodowaną hybrydę”14. Oparty jest na zabaw-
nym, a niekiedy ironicznym odwróceniu „starego”. MoŜna go określić jako „dziwny”. Wyni-
ka to stąd, Ŝe wraŜliwość kompozytora cechuje się wysoce rozwiniętym poczuciem paradoksu. 
Zestawienia konwencji są całkowicie nieprzewidywalne i nieoczekiwane przez słuchacza, 
wynikiem czego jest uczucie zaskoczenia. W prokurowaniu efektów zaskoczenia i niespo-
dzianki Krupowicz osiągnął niebywałą biegłość, porównywalną z umiejętnościami malarzy 
surrealistów, takich jak np. Salvadore Dali. Niezwykłość zestawienia stylówkonwencji daje 
odbiorcy poczucie obcowania z czymś nowym, nigdy nie słyszanym, tajemniczym. 

Słuchając Wariacji poŜegnalnych... Krupowicza nasuwa się podejrzenie, Ŝe jest to muzy-
ka eklektyczna, muzyka bliska rezygnacji z własnego oblicza. Jednak eklektyzm ten jest po-
zorny. W dziele kompozytora dokonuje się bowiem synteza współczesności z tradycją od-
czytaną poprzez współczesną wraŜliwość. Obserwujemy w nim ciekawe połączenie tak 
odrębnych elementów, jakimi są: fragment kilkunastu pierwszych taktów Menueta Mozarta 
i jego Tria, fragment końcowy Requiem Mozarta oraz warstwa taśmy zawierająca struktury 
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eufoniczne jak i hałas. Elementy te mają znaczenie symboliczne. Zaczerpnięte z twórczości 
Mozarta dzieła symbolizują dwie odrębne konwencje: Ŝartu i zabawy oraz powagi i tragiz-
mu. Ta dialektyka bliska twórczości Mozarta istotna jest takŜe dla twórczości Krupowicza. 
Symbolicznie potraktowana muzyka Mozarta ulega z jednej strony unowocześnieniu za po-
średnictwem warstwy taśmy, a z drugiej strony udziela humanistycznej wymowy nowocze-
snej kanwie kompozycji. Symboli muzycznych jest w utworze Krupowicza więcej. Są to np. 
tradycyjne kody, takie jak system dur-moll, imitacja, a w szczególności passacaglia. Wszy-
stkie one jednak są znakami-składnikami nowej metafory. W ten sposób kompozytor próbu-
je nadać nowy, postmodernistyczny sens muzycznej przeszłości. 

Pluralizm stylistyczny Krupowicza to niezwykłość zestawienia stylów-konwencji, któ-
ra intryguje słuchacza, pobudza jego pamięć i wyobraźnię oraz podsyca stan oczekiwania. 
Jego muzyka, wyostrzając wraŜliwość, uczy nas, Ŝe nie naleŜy kapitulować przed irracjo-
nalnym, bo obcowanie z dziełem symbolicznym i tajemniczym moŜe być źródłem ogromnej 
satysfakcji i niepowtarzalnych doznań estetycznych. 
 


