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 Pełen tytuł wybranej do omówienia opery Kasserna brzmi Sun-up. An American Folk – 

opera in 1 act (2 scenes). From the play by Lula Vollmer1. Opera ta powstawała na emigracji, 
w Nowym Yorku, w latach 1951–1952. Była drugą z kolei operą Kasserna, po The Anointed, 
komponowanej na zamówienie Fundacji Muzycznej Kusewickiego. W połowie 1953 roku 
Kassern skończył trzecie swoje dzieło operowe Comedy of the Dumb Wife, a krótko potem 
donosił rodzinie w Poznaniu:  

Pracuję duŜo muzycznie z nieustannie wytęŜoną energią. [...] Czuję, Ŝe to są moje najlepsze lata 
do stworzenia tego, do czego czuję przekonanie. [...] Obecnie po ukończeniu trzeciej opery 
i czterech krótszych sztuk telewizyjnych zabieram się do nowej, pełnowieczorowej opery. Pełny 
rok, co najmniej, pracy przede mną, a dalsze plany twórcze są w zarysie...2.  

Planowaną operą była Eros i Psyche, której Kassern jednak nie ukończył. Operą zajmował się 
takŜe jako wykładowca The New School of New York. Biuletyn szkoły z 8 maja 1950 roku 
informuje, Ŝe w czasie Summer Courses Kassern miał prowadzić dwa kursy, w tym Origin of 
opera - survey of its Growth (1600-1950)3. Z powyŜszych danych wynika, Ŝe gatunek operowy 
leŜał w centrum zainteresowania Kasserna kompozytora i wykładowcy. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie stylu nieznanej w Polsce opery Sun-up w oparciu o wskazówki 
metodologiczne Leonarda B. Meyera4.  

Ta trwająca około godziny opera odznacza się, moim zdaniem, następującym 
zestawem cech podstawowych: 

1)  tematyka wojenna w kontekście odwiecznego problemu nienawiści między ludźmi 

2)  organizacja materiału dźwiękowego według reguł neoklasycznych 

3)  polimetria sukcesywna i triole ósemkowe 

4)  przejrzysta faktura, głównie linearno-akordowa 

5)  opracowanie pieśni ludowej Every Night when the Sun goes in w zakończeniu kaŜdej 
sceny 

6)  motyw wywiedziony z pieśni ludowej (es-d-c) i oparta na nim struktura motywiczno-
harmoniczna jako centra dźwiękowe dzieła a zarazem symbole muzyczne wdowy Cagle 

7)  partie solistów oparte na melodycznych akordach traktowanych asystemowo i mo-
tywie przewodnim oraz dźwiękach uzupełniających 

8)  asemantyczny chór posługujący się wyłącznie motywem przewodnim i strukturą 
motywiczno–harmoniczną 

                                                 
∗  Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2003-2006 jako projekt 

badawczy. 
1  Polskie tłumaczenie tytułu: Jutrzenka. Amerykańska opera ludowa w 1 akcie, 2 scenach. Według dramatu Luli Vollmer. 
2  List T. Z. Kasserna z 10 lipca 1953 r. do Ireny Sroczyńskiej. Por. Korespondencja Kasserna, Biblioteka Uniwer-

sytetu Warszawskiego, K-LXXXI/1-42. 
3  Por. Spuścizna Kasserna, zbiory nieskatalogowane, BUW. 
4  Por. LEONARD B. MEYER, Style and Music. Theory, History and Ideology, Philadelphia 1989. 



9)  małe grupy instrumentów zmieniające się w kolejnych odcinkach 

10) akordy wykonywane przez trzy instrumenty jednorodne, np. trzy trąbki 

11) instrumentalne motywy przypominające obcego (diatoniczny), Emmy (diatoniczny), 
szeryfa (rytmiczny) i Rufe’a (politonalny i barwowy) 

12) wpływ sytuacji dramatycznych na zmianę oraz charakter odcinków muzycznych  

(1) Jak juŜ podano, Kassern zdecydował się na dramat Sun-up amerykańskiej pisarki 
Luli Vollmer5. Utwór Vollmer powstał w roku 1923 i do końca lat 20. został czterokrotnie 
opublikowany6. Amerykańska krytyka literacka określiła go mianem jednego z pierwszych 
dramatów ludowych, jako argumenty przytaczając tematykę, wybór bohaterów oraz archai-
zacje językowe7. Wybór tej sztuki na libretto operowe z pewnością nie był u Kasserna kwe-
stią przypadku. Sądzę, Ŝe amerykańskość, ludowość mogła być istotnym argumentem, ale 
jeszcze większe znaczenie odegrał sam temat dramatu – wojna, jej prawa i ukazane na tym 
tle uczucia nienawiści i miłości. Kassern, który przeŜył II wojnę światową na tzw. aryjskich 
papierach, naleŜał bowiem do ludzi wykorzystujących kaŜdą okazję, by potępiać wojnę. Jego 
pierwsza opera The Anointed została pomyślana jako muzyczny pomnik Holocaustu.  

Za pomocą dramatu Luli Vollmer Kassern ponownie i jeszcze bardziej bezpośrednio 
mógł zabrać głos w nurtującej go sprawie8. Sam napisał libretto odrzucając wiele wątków po-
bocznych z trzyaktowej sztuki teatralnej. Akcja libretta toczy się w ciągu dwóch mroźnych 
dni lutego 1918 roku w domu wdowy Cagle połoŜonym niedaleko Asheville, w górach 
Północnej Karoliny. Podobnie jak w klasycznym dramacie ekspozycja prezentuje głównych 
bohaterów: wdowę Cagle, jej nieobecnego syna Rufe’a, synową Emmę i obcego, którego 
wdowa przyjmuje pod dach. Rozwinięcie akcji rozpoczyna się w momencie przybycia szery-
fa poszukującego dezertera wojennego. Obcy, którego miłość do matki ujęła wdowę, unika 
aresztu ukrywając się w zakamarkach domu. Po wyjściu szeryfa wszyscy dowiadują się z lis-
tu, Ŝe Rufe, który poszedł na wojnę jako ochotnik, zginął na polu walki we Francji. Scena 
druga, rozpoczęta serią wstrzymujących akcję wspomnień o Rufie, przynosi kulminację 
w momencie ponownego przybycia szeryfa. Po podjęciu decyzji, Ŝe domownicy będą wal-
czyć z oddziałem szeryfa następuje nagły zwrot akcji: szeryf przekazuje wiadomość z os-
tatniej chwili, Ŝe chroniony przez wdowę dezerter to syn zabójcy jej męŜa. W tej sytuacji 
pierwszą myślą wdowy jest zemsta, ale od czynu powstrzymuje ją tylko przez nią słyszany 
głos syna nawołujący ją do rezygnacji z zemsty, która i jego zabiła. Akcja rozwiązuje się tym, 
Ŝe wdowa Cagle pomaga obcemu w ucieczce, a szeryf nie egzekwuje od niej prawa. Okazuje 
się, Ŝe istnieją siły, które pozwalają nienawiść zamienić w miłość. W zamykającej operę 
pieśni te dwa przeciwstawne uczucia są wyraŜone porównaniem zachodu słońca ze 
wschodem, odejściem syna z wiarą matki w Ŝycie wieczne. W ten sposób ustanowiony został 
symbol, którym naleŜy objaśniać tytuł opery9.  

                                                 
5  Dramat Sun-up jest najsłynniejszym utworem dramatopisarki. Oto publikacje, w których znaleźć moŜna hasła 

poświęcone Luli Vollmer i jej sztukom: The Literature of the American People. An historical and critical survey, ed. 
A. H. Quinn, New York 1951, s. 921; JAMES D. HART, The Oxford Companion to American Literature, New York 
1956, s. 738, 800; MAX J. HERZBERG, The Reader’s Encyclopedia of American Literature, New York 1962, s. 1103. 

6  Lata pierwszych wydań utworu: 1924, 1925, 1926, 1928. 
7  Por. M. J. HERZBERG, The Reader’s..., s. 1103. 
8  JuŜ po skomponowaniu opery Kassern napisał w liście do Henry’ego A. Mola, Ŝe tym dziełem złoŜył hołd 

wszystkim amerykańskim Ŝołnierzom, którzy zginęli w obronie swego kraju. Odpowiedni fragment w ory-
ginale brzmi: „Writing this opera I gave expression to my profound reverence for the American soldiers who 
gave their life for their country.” List Kasserna z 12 stycznia 1953 adresowany do H. A. Mola. 
Korespondencja Kasserna, BUW, K-LXXXI/1-42. 

9  Ostatnia pieśń jest oparta na następującym tekście: “Hit wuz sun - down when je left us, son. / But hit’s sun - 
up now. / And I’m knowin’ God A’mighty / Is a takin’ keer o’ ye, my son.” Tłumaczenie tekstu według 



 (2) WaŜnym problemem stylistycznym jest organizacja materiału dźwiękowego opery. 
Na podstawie porównań dzieła z zestawieniami reguł kompozytorskich głównych kierun-
ków muzycznych I połowy XX wieku10 mogę stwierdzić, Ŝe komponując tę operę Kassern 
opierał się na regułach tonalno-harmonicznych neoklasycyzmu. Z szeregu reguł i znanych 
mu strategii róŜnych kompozytorów dokonał własnych wyborów odpowiadających jego na-
turze i jednocześnie podporządkowanych tematowi i wyrazowości wcześniej napisanego lib-
retta: materiałem jest skala chromatyczna kontrastowana ze skalą diatoniczną, muzyka nie 
wykazuje ciąŜeń dźwięków prowadzących ani relacji dominantowo-tonicznych, dominują 
współbrzmienia dysonansowe. W niektórych odcinkach pojawiają się centra dźwiękowe w po-
staci pojedynczych dźwięków, współbrzmień lub skali diatonicznej, ale centrami dźwięko-
wymi działającymi na przestrzeni całego utworu są: motyw przewodni i wywiedziona z niego 
struktura motywiczno – harmoniczna, oba swobodnie „wędrujące” w 12-dźwiękowej 
przestrzeni. Jednocześnie znać zakorzenienie w systemie dur-moll poprzez częste 
stosowanie akordów tercjowych, równieŜ w postaci melodycznej, traktowanych jednak asys-
temowo. Zmienność wydarzeń na scenie była impulsem do zróŜnicowania sposobów or-
ganizacji materiału dźwiękowego. Obok odcinków swobodnie schromatyzowanych i bardzo 
krótkich diatonicznych pojawiają się odcinki budowane na ulubionej przez Kasserna poli-
tonalności. Jest to zarówno politonalność melodyczna, harmoniczna, ale takŜe ta najprostsza 
„czarno – biała”. Bardzo często słyszy się teŜ odcinki oparte na dualiźmie diatoniki 
i chromatyki. 

(3) Polimetria i nieregularna rytmika zawsze naleŜały do charakterystycznych cech 
języka muzycznego Kasserna i występują teŜ w omawianej operze, choć w stopniu znacznie 
mniejszym niŜ w wielu utworach instrumentalnych. Za pomocą tych parametrów Kassern 
dokonuje wyraźnych zmian semantyczno-wyrazowych poszczególnych odcinków. Np. me-
trum 3/2 jest w tej operze zarezerwowane dla odcinków najbardziej lirycznych, a z kolei 
rytmy szesnastkowe z pauzami w wykonaniu perkusyjnym słuŜą charakteryzowaniu 
szeryfa. Powtarzającą się strategią są rytmy nieregularne, m. in. triole ósemkowe przeplatane 
pauzami, występujące w solowych partiach wokalnych. Dzięki tej strategii śpiewany tekst 
płynie Ŝywo i bardziej niŜ bel canto przypomina mowę.  

(4) Kassern juŜ w latach trzydziestych głosił pogląd, Ŝe im muzyka bardziej moderni-
styczna, zwłaszcza w zakresie materiału dźwiękowego, tym powinna mieć rzadszą i bardziej 
przejrzystą fakturę. Partytura Sun-up jest właśnie taka. Znajdziemy tam przejrzyste faktury 
linearne, homofoniczne, ale przede wszystkim wiele odmian faktur mieszanych: linearno-
akordowych, budowanych jakby z warstw. Najpopularniejszym typem faktury mieszanej 
jest połączenie dwóch lub więcej linii z róŜnie rozplanowaną w czasie strukturą motywicz-
no-harmoniczną, o której będzie mowa niŜej.  

 (5) Omówione wcześniej sposoby organizacji tonalno-harmonicznej działają w całej 
operze z wyjątkiem zakończeń obu scen, które brzmią pieśniowo, ludowo, jazzowo. Są to 
opracowania powszechnie znanej Amerykanom pieśni Every Night when the Sun goes in. Jak 
wykazały badania pieśń o tym tytule jest XV-wieczną balladą przywiezioną do Ameryki 
przez angielskich przybyszów11. Pieśń swój wyraźny charakter zawdzięcza tekstowi, w któ-
rym podmiot liryczny opłakuje zmarłą bliską osobę oraz melodii osadzonej na skali durowej 

                                                                                                                                                         
autorki: „Był zachód słońca, kiedy opuściłeś nas synu, / a teraz słońce wschodzi / i wierzę w to, Ŝe Bóg 
Wszechmogący / ma Cię w swojej opiece, mój synu.” 

10  Zob. m. in. ZOFIA HELMAN, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985. 
11  Po raz pierwszy pieśń została zapisana w 1916 roku i opublikowana cztery lata później przez zbieracza 

muzyki ludowej Cecila Sharpa. W polskiej literaturze przedruk jednej z wersji tej pieśni znajdziemy w pracy 
Andrzeja Schmidta. Por. ANDRZEJ SCHMIDT, Historia jazzu. T. 1: Rodowód, Warszawa 1988, s. 40.  



z VII stopniem obniŜonym, wykorzystującej formy symetryczne i figury triolowe, które 
zbliŜają ją do idiomu jazzowego12.  

Wybór tej melodii ludowej dla potrzeb opery był całkowicie pomysłem Kasserna, do 
którego musiał dostosować libretto. Dodam, Ŝe był to pomysł typowy dla tego kompozytora, 
gdyŜ cytowanie i stylizowanie leŜało w jego naturze. Opracowania tej pieśni ludowej poja-
wiają się w operze dwukrotnie, zawsze w zakończeniu sceny: za pierwszym razem jako chó-
ralne Threnody, wspierane fanfarami trąbek i trylami werbla, za drugim razem jako liryczna 
pieśń wdowy Cagle ze skromnym akompaniamentem chóru i orkiestry. Tradycyjna muzyka 
w postaci tonalności (F-dur, H-dur) i okresowości została przez Kasserna wzbogacona 
o brzmienia dysonansowe, glissanda chóru i inne środki.  

(6) Z omówionej pieśni ludowej Kassern jakby wyciągnął przed nawias trzydźwię-
kowy motyw opadający o interwałach sekunda mała i sekunda wielka, w dwóch wartościach 
krótszych i trzeciej dłuŜszej. Na materiale tego motywu skonstruował strukturę motywicz-
no-harmoniczną złoŜoną z trzech równoległych motywów trzydźwiękowych w interwale 
tercji, które w pionie prezentują się jako trzy homorytmiczne akordy durowe (zob. przykład 
muzyczny na końcu). Z motywu i struktury uczynił jednostki przewodnie opery, które są 
w utworze wszechobecne: jednogłosowy motyw występuje głównie w solowych partiach 
wokalnych, natomiast jego wzbogacona wersja głównie w partii chóru, ale takŜe orkiestry. 
Oprócz postaci podstawowych moŜna je usłyszeć w wielu innych: w inwersji, w raku i in-
wersji, w dwudźwiękach, równolegle w trójdźwiękach i dwudźwiękach, w postaci skróconej 
lub rozszerzonej, zmienionej interwałowo, w dyminucji, augmentacji i w wielu innych. Tak 
traktowane struktury pojawiają się w przebiegu muzyki pojedynczo, ale teŜ jako element 
progresji. Niekiedy pełnią funkcję łącznika między frazami wokalnymi. Jest oczywiste, Ŝe spa-
jają to dwusceniczne dzieło w jeden organizm mocno i nierozerwalnie. Dodatkowo, struktura 
motywiczno-harmoniczna wyznacza typ interwaliki w układach horyzontalnych i wertykal-
nych całego dzieła. Oprócz tych funkcji omówione struktury pełnią jeszcze funkcję seman-
tyczną, symbolizując wdowę Cagle, a właściwie ból i cierpienie spowodowane utratą syna.  

(7) Kiedy mowa o wyborach Kasserna w zakresie solowych partii wokalnych, naleŜy 
przypomnieć, Ŝe kompozytor był świadomy istnienia wielu styli wokalnych, o czym nie raz 
dał znać w swoich recenzjach z przedwojennego Poznania, a takŜe w pierwszej operze The 
Anointed. W Sun-up wprowadził rozwiązanie zdecydowanie inne – zastosował jeden wspól-
ny dla wszystkich bohaterów styl. W duŜym stopniu styl ten został juŜ uformowany w mo-
mencie pisania libretta. Tekst opiera się na dialogach, które cechują wypowiedzi krótkie 
i gramatycznie proste. Ich muzycznym odpowiednikiem są motywy i frazy oddzielane pau-
zami. Kassern komponował je przede wszystkim w oparciu o skalę chromatyczną, od czasu 
do czasu wykorzystując dwa ograniczenia: melodyczny akord tercjowy pełny bądź niepełny 
oraz trzydźwiękowy motyw przewodni w postaci zasadniczej bądź zmienionej. Obok 
śpiewu w linii wokalnej sporadycznie pojawia się Sprechgesang oraz krzyki i zawołania 
oddawane za pomocą glissand. Rytmika tak pomyślanych motywów i fraz wokalnych opiera 
się na krótkich wartościach rytmicznych, często na triolach ósemkowych z pauzami, o czym 
juŜ była mowa. WaŜnym elementem stylu jest, Ŝe tekst podawany jest zawsze sylabicznie 
i jest pozbawiony wszelkich popisów wokalnych. Poszczególne partie rozwijają się 
swobodnie, wolne są od symetrii i powtórzeń. Głos solowy nigdy nie jest łączony z innym, 
przez co treść słów nie ulega zniekształceniu. Przy całym podobieństwie partii wokalnych, 
jedno je róŜni - skala i barwa głosu: wdowa Cagle śpiewa kontraltem, Emma – sopranem, 
obcy – tenorem, a szeryf – barytonem. Tak skonstruowane linie wokalne często pojawiają się 
razem z długimi i śpiewnymi melodiami instrumentalnymi. 

                                                 
12  Jw.  



(8) Obok czworga bohaterów w operze występuje chór mieszany, który, poza Threnody, 
ma za zadanie ekspresywne komentowanie wydarzeń na scenie, co bardzo przypomina 
funkcję chóru w dramatach greckich. Partia chóru jest bez słów, oparta jedynie na głoskach 
„a”, „m” oraz na sylabie „ah”. Jej istotną cechą jest ograniczenie materiału dźwiękowego 
wyłącznie do struktury przewodniej, ewentualnie do motywu przewodniego. Jednym ze 
środków wzbogacających powtarzaną strukturę jest glissando, Kassern nie rezygnuje teŜ 
z róŜnych sposobów artykulacji. Warto podkreślić, Ŝe komentujący chór nie występuje 
w operze bez przerwy. Pojawia się w miejscach, kiedy taki ekspresywny komentarz jest 
szczególnie uzasadniony, np. przy pierwszej próbie czytania listu, w czasie przekazywania 
informacji o śmierci Rufe’a, w czasie domniemanej rozmowy wdowy Cagle z synem. 

 (9) Sun-up odznacza się oryginalnym brzmieniem instrumentalnym, które jest efektem 
zestawienia następujących instrumentów, obsługiwanych przez 27 muzyków: flet wymien-
nie z piccolo, 3 klarnety w tym jeden basowy, 3 trąbki, puzon, kotły, dwa rodzaje bębnów, 
tam-tam, talerze, trójkąt, marakasy, ksylofon, fortepian, czelesta, co najmniej 9 skrzypiec, co 
najmniej 3 wiolonczele i co najmniej 3 kontrabasy.  

 Oczywiście, w róŜnych momentach opery Kassern zastosował róŜne zestawy instru-
mentów przynoszące róŜne barwy. Prawie pełna orkiestra występuje najczęściej w momen-
tach wzmoŜonego napięcia, jak przybycie obcego, czytanie listu, informowanie obcego o zbro-
dni popełnionej przez ojca. W tych odcinkach duŜą rolę odgrywa perkusja oraz glissanda 
smyczkowych nadające muzyce nowoczesny charakter. Generalnie jednak, w operze wystę-
pują mniejsze grupy instrumentów, jak flet, trąbki, fortepian, skrzypce i wiolonczele lub 
klarnety, trąbki, puzon, kotły, fortepian i skrzypce. W niektórych scenach słyszymy zespoły 
zupełnie małe, np. flet z wiolonczelami i kontrabasami, fortepian z ksylofonem i trąbkami, 
klarnety ze smyczkowymi, a nawet same trąbki.  

 (10) Na szczególną uwagę zasługuje potrójna obsada instrumentów jednorodnych. 
Strategię tę naleŜy łączyć z inną, mianowicie ze stosowaniem akordów tercjowych. Trzeba 
podkreślić, Ŝe w kompozycji znajdziemy przykłady róŜnego typu współbrzmień, m. in. akor-
dy kwartowe, tercjowe z dźwiękami barwiącymi, ale nad wszystkimi górują tercjowe wystę-
pujące w strukturze motywiczno – harmonicznej, jak i poza nią. Ich szczególna rola została 
zaakcentowana tym, Ŝe otrzymały charakterystyczne, jednorodne brzmienie. DłuŜsze lub 
krótsze ciągi akordów tercjowych słyszymy w tym dziele w brzmieniu 3 klarnetów, 3 trąbek, 
3 grup skrzypiec, 3 wiolonczel oraz skrzypiec, wiolonczel i kontrabasów, wyjątkowo w in-
nych zestawach. Wybierając taką właśnie strategię Kassern zrealizował regułę neoklasyczną 
polegającą na tym, Ŝe instrumentacja słuŜy podkreślaniu cech konstrukcyjnych utworu13. 

(11) Orkiestra słuŜy nie tylko jako akompaniament dla głosów solowych i chóru, ale 
takŜe do prezentacji motywów przypominających związanych z bohaterami opery. Dwa – 
obcego i Emmy – odróŜniają się od pozostałych tym, Ŝe są diatoniczne. To właśnie one, 
razem z chromatycznym akompaniamentem tworzą niekiedy odcinki diatoniczno-
chromatyczne. Melodię obcego cechuje ambitus kwinty, zasada odbicia lustrzanego, szeroka 
fraza, ekspresja cantabile i najczęściej barwa trąbki. Z kolei, melodia Emmy jest w skali 
eolskiej, w ósemkach z długim dźwiękiem na końcu, rozpięta niekiedy w dwóch oktawach, 
raz wznosząca, raz opadająca, w ekspresji dolce, najczęściej w barwie fletu. Słyszany tylko 
przez wdowę Rufe został scharakteryzowany dźwiękiem czelesty kojarzonej z niebiańskim 
brzmieniem14. Na partię czelesty składają się „czarno-białe” figuracje oraz wysokie, repeto-
wane dźwięki naśladujące mowę. Postać szeryfa Kassern zilustrował za pomocą zde-

                                                 
13  Por. Z. HELMAN, op. cit., s. 134. 
14  Fr. celeste znaczy niebiańska. Por. WŁODZIMIERZ KOTOŃSKI, Leksykon współczesnej perkusji, Kraków: PWM 1999, 

s. 45.  



cydowanego rytmu szesnastkowego z pauzami realizowanego przez perkusję, w tym tam-
buro militare i blachę. Wśród znaczących struktur muzycznych orkiestrowych jest jeszcze 
jedna - figuracja melodyczna z początku utworu, symbolizująca zamieć i wyjący wiatr. Jest 
ona zbudowana z wznoszących się lub opadających akordów tercjowych w ten sposób, Ŝe 
między ostatnim składnikiem pierwszego akordu a pierwszym składnikiem drugiego wystę-
puje interwał sekundy małej lub wielkiej. Jest to jeszcze inny przykład strategii wywie-
dzionej ze struktury przewodniej. 

 (12) W kilku momentach wspomniałam juŜ o odcinkowej budowie dzieła. Teraz wy-
pada zaakcentować, Ŝe podział utworu na odcinki wykazuje wyraźne uzaleŜnienie od strony 
semantyczno-wyrazowej libretta. KaŜde otwarcie drzwi na zewnątrz, gdzie panuje zamieć i wi-
chura, wizyta szeryfa, zmiana mówiącego bohatera, zmiana tematu rozmowy, wspomnienie 
o Rufie, nawet najdrobniejsza zmiana emocji towarzyszących wypowiedziom jest powodem 
innego charakteru muzycznego. Zmieniają się współczynniki pierwszoplanowe, jak melodia, 
rytm i harmonia, albo drugoplanowe, jak barwa, tempo, artykulacja, albo jedne i drugie. Ele-
mentem zmiany jest faktura przechodząca od linearnej, przez akordową do linearno-akor-
dowej. Zmianie podlega strona tonalno-harmoniczna: muzyka przechodzi od monotonal-
ności do politonalności, od chromatyki do diatoniki. Elementy stałe opery wymieniają się z je-
dnorazowymi, stałe podlegają technice wariacyjnej. W przypadkach, kiedy zmiany w tekście 
są wyraźne, równieŜ łatwe do uchwycenia są zmiany muzyczne. Nie inaczej jest w wielu in-
nych fragmentach utworu. Weźmy przykładowo „ariettę”15 Emmy ze sceny drugiej (t. 157-182), 
w której bohaterka zapewnia o swej miłości do Rufe’a, śpiewa, Ŝe jest dumna z niego, bo po-
szedł walczyć o sprawiedliwość, przeŜywa moment zwątpienia czy poradzi sobie bez niego, 
a na koniec wspomina kobiety, które poradziły sobie w podobnej sytuacji. W tym 25-taktowym 
fragmencie wyróŜnić moŜna 5 róŜnych odcinków słowno-muzycznych: po odcinku na moty-
wie przewodnim pojawia się odcinek politonalności harmonicznej, następnie heterofonicznie 
rozwijana melodia w wykonaniu sopranu, skrzypiec i fletu. Kiedy głos pauzuje słyszymy 
odmienioną strukturę motywiczno-harmoniczną, a kiedy wchodzi ponownie – odcinek opar-
ty na leitmotywie Emmy. Z powodu licznych wystąpień motywu przewodniego i struktury 
przewodniej zróŜnicowanie ekspresji w całej operze nie jest tak wielkie, jak w innych 
operach, dlatego naleŜy tu mówić o jakiejś ekonomii ekspresji, czy o ekspresji umiarkowanej. 

 Z powyŜszego opisu opery Sun-up wynika, Ŝe ambicją Kasserna było z jednej strony 
uwzględnienie dyskusyjnego tematu, a z drugiej – skomponowanie muzyki nowoczesnej, 
która dorównałaby radykalnym kompozycjom amerykańskim lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych, które dobrze znał16. Czy osiągnął cel? Czy wybrał dobry styl? Wiadomo, Ŝe utwór 
został zgłoszony na jakiś konkurs. Niestety, na razie wiemy o tym tylko tyle, ile Kassern 
donosił w liście z 29 września 1952 roku do rodziny w Poznaniu: „Sprawy operowe rozwijają 
się powoli, ale postępują naprzód i to w tej chwili najwaŜniejsze. Sun up zostało uznane za 
najlepszy (‘far the best work’) utwór spośród setek przedłoŜonych. Prowadzimy pertrak-
tacje”17. Pertraktacje dotyczyły wykonania. Doszło do niego w listopadzie 1954 roku18. Operę 

                                                 
15  Termin ujęty przez kompozytora w cudzysłów. 
16  Por. list Kasserna z 18 marca 1947 roku do St. Wiechowicza, Korespondencja Kasserna, BUW, K-LXXXI/1-42. 
17  List Kasserna z 29 września 1952 roku do I. Sroczyńskiej, Korespondencja Kasserna, BUW, K-LXXXI/1-42. 
18  Opera Kasserna, wystawiana łącznie z operą Kurta Weilla pt. Tsar has his Photograph taken, była wykonywana 

w okresie od 10 do 14 listopada 1954 roku, przez dwa dni dwukrotnie, w Provincetown Playhouse w Nowym 
Yorku. We wszystkich wykonaniach orkiestrę zastępowało dwóch pianistów i perkusista. Wykonawcy: wdo-
wa Cagle - Ethel Erdos, Emmy - Ruth Willis, obcy - George Ritner, szeryf Jim Weeks - Fred Patrick, chór: Cora 
Ciano, Helen Joyce, Annina Celli, Evelyn Simon, Adolph Blank, John Kosinar, Thomas Laidman, fortepiany: 
Paul Aron, Allen Brings, perkusja - Rolland Kohlof. Dyrektor muzyczny - Paul Aron, dyrektor sceny - Lee 
MacBurney, dekoracje - Thomas Laidman, kostiumy - Mildred Maretzo. Por. program przedstawienia, 
nieskatalogowane zbiory Kasserna, BUW. 



wystawiono siedem razy w eksperymentalnym teatrze Provincetown Playhouse w Nowym 
Yorku. We wszystkich wykonaniach orkiestrę zastępowało dwóch pianistów i perkusista. 
Szczegóły dotyczące tego wykonania czekają jeszcze na odkrycie. 

 

 

     Przykład muzyczny: scena 2., t. 537 – 544. 
 


