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Zagadnienie integrowania muzyki dawnej z muzyką nową stało się przedmiotem roz-

waŜań róŜnych muzykologów, m.in. Zofii Lissy1, Marka Aranovsky’ego2, Mieczysława Toma-
szewskiego3, Leonarda B. Meyera4 czy Umberto Eco5. Z przedstawionych przez nich propo-
zycji moŜna wyodrębnić następujące sposoby integracji materiału „zapoŜyczonego” z kom-
pozycjami nowszymi: 

1.  Tekst zapoŜyczony jest „czymś odmiennym”, stanowi swego rodzaju kontrast róŜnicu-
jący tekst wewnętrzny (cytat) i tekst zewnętrzny (jego otoczenie) – w ten sposób cytat 
staje się łatwo rozpoznawalny słuchowo 

2.  Rozproszone elementy muzyki zapoŜyczonej (struktury melodyczne, intonacje, harmo-
nie, struktury rytmiczne) wykorzystane są w kompozycji nowej 

3.  Tekst zapoŜyczony stanowi impuls dla powstania nowej kompozycji 

4.  RóŜnego rodzaju inne implikacje płyną z zapoŜyczonej kompozycji dając róŜnego 
rodzaju rezultaty w kompozycji nowej. 

Najszerzej rozumianą metodę łączenia muzyki dawnej z nowszą określa się w rozmaity 
sposób. Aranovski mówi o derywacji, Tomaszewski o stylizacji, a Meyer o parafrazie. We 
wszystkich tych przypadkach muzyka „zapoŜyczona” daje pierwotny impuls kompozycji no-
wej. Według Meyera: „W parafrazie, prawie wszystkie najwaŜniejsze formatywne cechy ist-
niejącego utworu – jego zawartość tematyczna, wątki, struktury oraz procedury stylistyczne – 
są uŜywane w relatywnie ciągły i zarazem rygorystyczny sposób, jako podstawa dla nowego 
utworu, lub jego części, którego charakter i znaczenie są jednoznacznie współczesne. Poprzez 
ponowne uporządkowanie części lub materiału, modyfikację składni, zmianę formy fleksyjnej 
lub słownictwa, zmianę sposobu przedstawienia, bądź teŜ poprzez kombinację wszystkich 
wymienionych elementów, odbywa się modyfikacja stylistyczna”6. Dobrym przykładem takiej 
derywacji moŜe być suita Pulcinella Strawińskiego oparta na muzyce Pergolesiego.  

                                                 
1  ZOFIA LISSA, O cytacie w muzyce, w: ZOFIA LISSA, Szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1965. 
2  М. АРАНОВСКИЙ, Музыкалъный текст структура и свойства, Москва 1998. 
3  MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI, Muzyka Chopina na nowo odczytana, Kraków: AM 1996; szczególnie rozdział: Obec-

ność muzyki Chopina w twórczości rówieśników i następców, s. 119 nn. oraz MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI, Penderecki: 
„wchłonąć wszystko, co zaistniało…”, w: Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Poetyka i recepcja, Kraków 1996. 

4  LEONARD B. MEYER, Music, the Art. and Ideas, Chicago, 1994 oraz LEONARD B. MEYER, Style and Music. Theory, 
history and Ideology, Philadelphia: University of Pensylvania Press 1989. 

5  UMBERTO ECO, Streit der Interpretationen, Konstanz 1987.  
6  L.B. MEYER, Music, the Art..., s. 195. 



Mieczysław Tomaszewski zwraca uwagę na fakt, iŜ poprzez muzykę stylizowaną 
kompozytor stara się nas przenieść w sferę tego, co pochodzi z innego stylu i pragnie, by 
słuchacz odczytał we właściwy sposób jego intencje7. Styl, w który chce nas przenieść twórca 
moŜe być róŜny, róŜny bywa takŜe stopień jego intensywności, róŜne moŜe być wreszcie 
takŜe nasilenie kontrastu między własnym kompozytorskim idiomem a idiomem obcym, 
przywołanym. 

Na gruncie literatury, którą warto w tym miejscu przywołać, słownikową definicję 
stylizacji sformułowała Teresa Kostkiewiczowa. Pisze ona iŜ, „istotą stylizacji jest celowe 
wprowadzenie – do wypowiedzi realizującej określony styl – pewnych istotnych właści-
wości stylu innego [...], traktowanego jako obcy. Tworzy się opozycja między stylem ewoko-
wanym a stylem macierzystym, powstają interakcje wzmagające wyrazistość i wzbogacające 
barwę wypowiedzi”8. Stylizację uznaje się za zjawisko artystyczne i semiotyczne, osten-
tacyjnie i poniekąd sztucznie powołane do Ŝycia w celu eksperymentalnym9. To zarówno 
metoda interpretacji (reinterpretacji) dziedzictwa literackiego, jak i ustanawiania aktualnej 
tradycji. „Stylizacja to styl, który zjawia się i funkcjonuje w niewłaściwej dla siebie pozycji w 
obrębie kultury literackiej i ujawnia przy tym swoją genealogię, tj. właściwą pozycję kul-
turową w aktualnym kontekście stylistycznym utworu”10. Stylizacja określana jest wreszcie 
jako komunikat dwustopniowy – komunikat o stylu i o przedmiocie. Z przedmiotem 
związana jest funkcja referencyjna, ze stylem – funkcja indeksalna oraz znak ikoniczny 
ewokowanego stylu11. Literackimi gatunkami stylizacji są: trawestacja, parodia, burleska12.  

Językoznawcy dodają takŜe: „W perspektywie swej nadrzędnej funkcji metajęzykowej 
stylizacja wytwarza wobec swego wzorca jawny historyczno-semiotyczny dystans, a zara-
zem wzorem tym posługuje się jako narzędziem informacji. W tej chwiejnej równowadze 
intersemiotycznej zawiera się jej główna funkcja. Fakt, Ŝe język wzorca jest we współczes-
nym kontekście równocześnie zaktualizowany i wyalienowany, pozwala chociaŜby za jego 
pomocą powiedzieć to, czego we własnym języku artystycznym z róŜnych względów 
powiedzieć niepodobna”13. 

Inną metodą łączenia muzyki dawnej z nową jest metoda „zapoŜyczania” (według Me-
yera). „W zapoŜyczeniach istniejący materiał – zazwyczaj krótkie fragmenty (melodia, linia 
lub strofa wersu, fragment obrazu), czasami jednak teŜ większe sekcje a nawet, w niektórych 
przypadkach, całe utwory o umiarkowanej długości – jest cytowany, kopiowany lub odtwa-
rzany bez zmian, lub prawie bez zmian”14. WaŜne jest, by publiczność znała przywołaną me-
lodię oraz jej znaczenie w oryginalnym kontekście, dlatego cytowane fragmenty są zazwy-
czaj zaczerpnięte z utworów przynaleŜnych do kanonu znanego przez wykształconego 
przedstawiciela Zachodu. Elementy zaczerpnięte z róŜnych źródeł są wzajemnie nakładane, 
integrowane lub poddawane kombinacjom takŜe z nowym materiałem muzycznym. W ten 
sposób przeszłość i teraźniejszość „informują się i oświetlają się na wzajemnie tworząc nowy 
porządek konceptualny – nowe dzieło sztuki”15.  

                                                 
7  Por. M. TOMASZEWSKI, Penderecki: „wchłonąć wszystko, co zaistniało…”, s. 102. 
8  TERESA KOSTKIEWICZOWA, hasło: Stylizacja, w: Słownik terminów literackich, red.: Michał Głowiński, Teresa Kost-

kiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Wrocław 1988, s. 495-496. 
9  Por. STANISŁAW BALBUS, Między stylami, Kraków 1993, s. 19. 
10  TamŜe, s. 28. 
11  Por. MARIA RENATA MAYENOWA, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974, s. 363-367. 
12  S. BALBUS, op. cit., s. 34. 
13  TamŜe, s. 76-77. 
14  L.B. MEYER , Music, the Art..., s. 199. 
15  Oba fragmenty tamŜe, s. 199. 



Meyer wyróŜnia w zapoŜyczeniu aluzje – których ewidentnym przejawem jest np. 
uŜycie Marsylianki w Uwerturze Rok 1912 Czajkowskiego – oraz reminiscencje, w których 
istniejący juŜ wcześniej materiał „prezentowany jest bardziej jako przejściowy punkt odnie-
sienia niŜ dla odegrania istotnej składniowej lub strukturalnej funkcji w utworze”16. Autor 
podkreśla, Ŝe nawet jeśli cytat jest dosłowny, to jego znaczenie ulega zmianie w nowym 
kontekście i poprzez jego specyficzne uŜycie17 (np. cytat z Tristana i Isoldy w zakończeniu 
Suity lirycznej Berga)18  

Reminiscencje i aluzje pojawiają się takŜe w propozycjach klasyfikacyjnych Tomaszew-
skiego dotyczących obecności „muzyki w muzyce” czyli „muzyki inkluzywnej”19. Włącza on 
je w tzw. cytat w postaci szerszej, który odróŜnia od cytatu dosłownego20.  

Reminiscencje nazywa Tomaszewski „refleksem <<muzyki ongiś zasłyszanej>>”, 
„podświadomym refleksem pamięc”i21. Od cytatu reminiscencje róŜnią się brakiem 
dosłowności (melicznej, rytmicznej, harmonicznej); utwór przez nie ewokowany nie da się w 
sposób wyraźny, jednoznaczny określić.  

 Aluzje w odróŜnieniu od reminiscencji uŜyte są z pełną świadomością. Ich zadaniem 
jest odesłać słuchacza do konkretnego kompozytora, do jakiegoś konkretnego utworu, z ja-
kimś określonym celem. Od cytatu odróŜnia je dyskrecja i właśnie owa aluzyjność. „Operują 
motywem o minimalnej ilości dźwięków, nierzadko przysłoniętych przy tym „dymną zasło-
ną" dźwięków dodanych lub nieco odkształconych. MoŜna by powiedzieć – pisze Toma-
szewski – iŜ wnoszą do utworu element swoistej gry ze słuchaczem, stawiają przed nim 
zagadkę do rozwiązania"22. 

Za cytat rozumiany w sensie dosłownym uznaje Tomaszewski „przytoczenie w utwo-
rze własnym muzyki cudzej dokonane po pierwsze – w pełni świadomie, po drugie zaś 
w pełni jawnie, czyli uczynione w sposób wyróŜniony, ułatwiający słuchaczowi identyfikację 
oraz zrozumienie celu i sensu owego przytoczenia” 23. Cytat dosłowny spełnia w utworze 
swą funkcję poprzez wywołanie odpowiednich skojarzeń o charakterze czy to sentymental-
nym czy to symbolicznym, natury ideowej lub patriotycznej24. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, Ŝe jako pierwsza na gruncie literatury muzykolo-
gicznej cytatem muzycznym zajęła się Zofia Lissa precyzując jego kryteria i wydzielając 
równocześnie ten sposób przetwarzania materiału obcego w muzyce od innych typów takich 
kompozytorskich zabiegów25. 
                                                 

16  TamŜe, s. 199. 
17  Por. tamŜe, s. 201. 
18  TamŜe, s. 199. 
19  Termin „muzyka inkluzywna” uŜyty jest przez Tomaszewskiego za: LEOPOLD BRAUNEISS, Kontinuität und 

Wandel im Werk Krzysztof Pendereckis, „Österreichische Musikzeitschrift ” XLVIII (1993) nr 10-11, s. 530-536. 
20  Por. M. TOMASZEWSKI, Muzyka Chopina..., s. 117. 
21  TamŜe, s. 109. 
22  TamŜe, s. 115. 
23  TamŜe, s. 117. 
24  TamŜe, s. 117. 
25  Kryteria te są wg Lissy następujące: „1. Cytat występuje jako pewna całość, jako struktura dźwiękowa, 

genetycznie przynaleŜna do innego utworu muzycznego; 2 Nie moŜe mieć wymiarów zbyt małych, gdyŜ 
wtedy zaciera się jego całościowy charakter i jego własna struktura; 3. Zarazem nie moŜe być główną myślą 
muzyczną danego utworu, gdyŜ wtedy zagubiłby się jego charakter jako czegoś dodanego do zasadniczej 
całości; 4. Musi wyróŜniać się swymi cechami konstrukcyjnymi od otaczających go faz utworu, co pozwala go 
słuchowo wydzielić z toku dźwiękowego zasadniczej tkaniny utworu; 5. Musi wykazywać określony 
stosunek do otaczających go faz, który decyduje o tym, iŜ słuchacz moŜe uchwycić go jako "ciało obce", 
6. Wnosi zatem do normalnego przeŜycia danego fragmentu dzieła jakiś moment zaskoczenia, wywołuje 



Krystyna Tarnawska-Kaczorowska określając cytat jako „świadomie zapoŜyczony ma-
teriał lub ideę” zwraca uwagę na cztery waŜne elementy wiąŜące się z jego obecnością w mu-
zyce: na źródło zapoŜyczeń, na problem procedur kompozytorskich, na funkcję pełnioną 
przez cytat oraz na jego nacechowanie znaczeniowością26. Autorka wprowadziła takŜe roz-
róŜnienia na „cytat parole" i „cytat langue" – wywodzące się z badań literackich – aplikując 
dla potrzeb muzyki oryginalne rozumienie cytatu zaproponowane przez Danutę Danek27. 
Cytatem „parole" oznaczyła cytat „wypowiedzi jednostkowej, indywidualnego kodu, wska-
zującego konkretny utwór – źródło, cytat linearny”, zaś cytatem „langue” – przywołanie 
pewnej konwencji stylistycznej, a takŜe jednostkowych (cudzych) zasad, metod, systemów 
komponowania”28.  

W niemieckiej literaturze muzykologicznej cytatem zajął się Paul Thissen. Przed zapre-
zentowaniem swej definicji sięgnął on podobnie jak Zofia Lissa do pojęcia cytatu uŜywanego 
w kontekście naukowym czy literackim, uznając opis tego ostatniego jako bardziej przydat-
ny dla rozwaŜań muzykologicznych29. Wspólną definicję cytatu literackiego i muzycznego 
formułuje on następująco: „Cytat jest świadomym i niekoniecznie dosłownym zapoŜycze-
niem jakiegoś Ante-factum – zwykle bez podania źródła – które (to Antefactum) powinno 
otworzyć jakiś semantyczny wymiar w nowym kontekście”30. Za podobne do cytowania 
sposoby kompozytorskiego postępowania Thissen uznaje parafrazy, parodie i kontrafaktury, 
zaznaczając iŜ dwie ostatnie występują tylko w muzyce, podczas, gdy parafraza stanowi 
zjawisko wspólne dla literatury i muzyki.  

Cytat – wg Thissena – róŜni się od parafrazy i parodii zasadniczo konstytutywną dla 
niego funkcją semantyczną, swym interpretującym charakterem. Kompozytor stosując cytat 
pragnie stworzyć relacje znaczeniowe. Za jego pomocą mają być zwykle przekazane treści 
pozamuzyczne. Autor sugeruje takŜe, by przy nie-intencjonalnych zapoŜyczeniach nie mó-
wić o cytacie lecz o „zapoŜyczeniach”31. 

W przytoczonych definicjach cytatu zwracają zatem uwagę: świadome posługiwanie 
się materiałem zapoŜyczonym i wyraźny zamiar znaczeniowo-wyrazowy tego zabiegu. 

                                                                                                                                                         
w słuchaczu procesy wyobraŜeniowe i myślowe (interpretacyjne) odmienne od tych, jakie towarzyszyły 
dotychczasowym fazom utworu; 7. Na skutek swego zaistnienia wywołuje zmianę stosunku słuchacza do 
dalszych faz utworu, następujących po cytacie; 8. Cytat, rezultat określonych intencji cytującego, musi być 
odczytany jako znak tych intencji przez słuchacza, gdyŜ tylko wtedy jego walor konstrukcyjno-estetyczny 
będzie mógł być w pełni uchwytny; 9. Cytat funkcjonuje w utworze na nieco odmiennej zasadzie niŜ 
wszystkie pozostałe fazy: jest dwuwarstwowy, gdyŜ poprzez swoją strukturę dźwiękową wskazuje – prócz 
swego wyrazu – na coś od siebie samego róŜnego"; por. ZOFIA LISSA, O cytacie w muzyce..., s. 290.  

26  KRYSTYNA TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Cytat muzyczny. Zarys problematyki, „Muzyka” XLIII (1998) nr 3, s. 11. 
27  DANUTA DANEK, O cytatach struktur (quasi-cytatach), w: DANUTA DANEK, O polemice literackiej w powieści, War-

szawa 1972 [Studia Instytu Badań Literackich PAN, 32], s. 70-115 oraz przyp. na s. 181-196. W tym miejscu 
warto dodać, Ŝe rozróŜnienie między langue a parole czyli między językiem a mową pojawiło się u de Saussu-
re’a. Pisze Sławomira śerańska-Kominek: „Przez langue rozumiał abstrakcyjny system językowy (język), 
a przez parole – mowę, tj. konkretne, zwykłe wypowiedzi językowe. Langue jest to „równocześnie społeczny 
wytwór zdolności mowy oraz ogół konwencji przyjętych z konieczności przez grupę społeczną, aby jednostki 
mogły z tej zdolności korzystać”. Langue jest to wykrywalna struktura, która stanowi podstawę kaŜdej wy-
powiedzi, natomiast mowa, czyli wypowiedź językowa reprezentuje „wykonanie” systemu językowego” – 
por. SŁAWOMIRA śERAŃSKA-KOMINEK, Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995, 
s. 153. W stosunku zatem do pojęć wyróŜnionych przez de Saussure’a terminy „cytaty parole” i „cytaty lan-
gue” u Danek czy Tarnawskiej-Kaczorowskiej naleŜy uznać jedynie za pewien rodzaj określeń metafo-
rycznych. 

28  K. TARNAWSKA-KACZOROWSKA, op. cit., s. 12. 
29  Por. PAUL THISSEN, Zitattechniken in der Symphonik des 19.Jahrhunderts, Paderborn 1995, s. 17. 
30  TamŜe, s. 17. 
31  TamŜe, s. 17 –18. 



Dodajmy, iŜ cytat jest zjawiskiem intencjonalnym, bowiem kompozytor liczy na rozpoznanie 
cytatu przez słuchaczy, modulując w ten sposób interpretację treściową dalszego toku 
utworu; liczy na skojarzenia słuchacza wiąŜące się z właśnie tym typem muzyki uŜytej. 
Cytat funkcjonuje zatem w sposób właściwy tylko wtedy, gdy zostanie nań skierowana 
właściwa intencja odbiorcza słuchacza. 

UŜycie cytatu stanowi teŜ równocześnie świadectwo związku muzyki nowszej z tra-
dycją. Związku osobliwego, bo wykorzystującego swoistą strategię integrowania owych tekstów 
dawnych, ukończonych, niosących określony cięŜar znaczeniowy – z utworami powsta-
jącymi później, skonstruowanymi często według innych praw i zasad.  

Przypomnijmy w tym miejscu, Ŝe związek pomiędzy muzyką a cytatem przywoły-
wanym nabrał szczególnego znaczenia dopiero po epoce baroku. Wtedy bowiem (w baroku) 
nie przykładano wielkiej wagi do wytyczania granic pomiędzy kompozycją nową a materia-
łem zapoŜyczonym. Zgodnie z Markiem Aranovskim, muzyka barokowa mogła być inter-
pretowana jako metatekst przynaleŜny warunkowo do wszystkich twórczych wspólnot. Póź-
niej stopniowo dochodziło do wyróŜniania cytatu, a jego znaczenie wzrosło szczególnie 
w muzyce XX wieku. Aranovski pisze: „metoda cytowania weszła w Ŝycie z powodu przed-
miotowego włączania adekwatnego znaczenia do obrazu muzycznego. Znaczenie pochodziło 
z tekstu muzycznego, z którego zapoŜyczono cytat”32. W kulturze XX wieku uznanej przez 
Aranovskiego za „super system komunikacyjny” cytat był uŜywany w sposób podobny do 
pojęcia słownego. Cytat stawał się sygnałem kodów, które juŜ istniały w świadomości 
odbiorcy. Dzieje się tak dlatego, Ŝe dzięki intertekstualności dokonuje się nie tylko komu-
nikacja według synchronicznej zaleŜności, lecz takŜe komunikacja pomiędzy przeszłością 
a teraźniejszością33. 

Omawiając obecność cytatu w muzyce warto przywołać takŜe Umberto Eco. Autor 
ten34 wprowadza rozróŜnienie intertekstualnego dialogu w muzyce – czyli połączenia 
muzyki nowej z muzyką przywołaną – ze względu na sposób, w jaki sposób kompozytorzy 
uŜywają „zapoŜyczonych” brzmień na:  

• nagłe – gdy wraz z cytatem pojawia się kontrast dla całej kompozycji (np. motyw 
Wagnerowski z Tristana i Isoldy w The Golliwog’s Cakewalk z suity Children’s Corner 
Debussy’ego – por. przykład 1 i 2):  

                                                 
32  М. АРАНОВСКИЙ, Музыкалъный текст структура и свойства, Москва 1998. 
33  Por. tamŜe. 
34  U. ECO, Streit der..., op. cit. 



 

 
Przykład 1: Richard Wagner, wstęp do „Tristana i Isoldy” 

 

Przykład 2: Claude Debussy, Children’s Corner (fragment) 



• organiczne – gdy cytat potwierdza, umacnia całą ideę kompozycji, (np. w Symfonii „Re-
formacyjnej” F. Mendelssohna, w Uwerturze „Rok 1812” P. Czajkowskiego, w Uwerturze 
„Polonia” R.Wagnera czy w Koncercie skrzypcowym A. Berga35 – por. przykład 3 i 4).  

 
Przykład 3: Johann Sebastian Bach, chorał „Est ist genug” 

 
Przykład 4: Alban Berg, Koncert skrzypcowy  

                                                 
35  Koncert posiada dedykację „pamięci Anioła” – córce Almy Mahler Manon Gropius – dedykację wzmacnia 

właśnie chorał „Es ist genug” Bacha o Ŝałobnym wybrzmieniu. 



Podczas dialogów muzycznych prowadzonych w Baranowie a udokumentowanych 
w ksiąŜce Muzyka w muzyce36 pojawiły się rozróŜnienia i na inne rodzaje relacji między utwo-
rem nowym a materiałem zapoŜyczonym. Michał Bristiger mówił o wykorzystaniu muzyki 
przywołanej jako substancji dla nowej kompozycji lub jej uŜyciu akcydentalnym37. Mieczy-
sław Tomaszewski przywołanie antefactów muzycznych określał jako: in concerto lub in ab-
stracto.38 Pierwszy typ miał miejsce, gdy fragmenty dawnej muzyki podlegały cytowaniu 
„np. w funkcji cantus firmus w utworach z określonej fazy muzyki wielogłosowej lub funkcji 
pieśniowo-tanecznego tematu występującego jako inwariant dla wariacji”39. O przywoływa-
niu in abstracto mówił: „Przez przejmowanie in abstracto rozumiem działanie polegające na 
wywiedzeniu (abstrahującym) z jakiejś konkretnej rzeczywistości muzycznej – jej zasady 
względnie struktury i zadaniu owej zasady czy struktury innemu materiałowi; chodzi wów-
czas o pokrewieństwa formalne, gatunkowe, stylistyczne. Do tego rodzaju przejmowania 
antefaktów zaliczyłbym równieŜ realizacje kompozytorskie oparte na jakimś przejętym mo-
delu (formule, schemacie) tonalno-harmonicznym, np. wariacje harmoniczne, oparte na 
odmienianiu określonego inwariantnie przebiegu funkcyjnego, praktykę chorusu w jazzie 
i wszystkie antycypacje podobnego postępowania, począwszy od renesansowo-barokowych 
praktyk ostinatowych. W obu wypadkach przejmowania (konkretnego i abstrakcyjnego) ma-
my do czynienia z grą elementów, z relacją tego co dodane wobec tego co dane, wariantu 
wobec inwariantu itp., słowem z sytuacją funkcjonalną. Mówiąc metaforycznie: problem 
muzyki w muzyce przesuwa akcent z dźwięku na interwał; waŜny na tym poziomie staje się 
nie dźwięk (motyw, temat) per se, lecz relacja, relacja sięgająca poza utwór40.  

Inną metodą obecności muzyki dawnej w nowej jest amalgamat (według Aranov-
skiego). Nie jest to cytat słyszalny lecz kombinacja tworzonego tekstu muzycznego i tekstu 
przywołanego. Motywy rytmiczne, melodyczne i harmoniczne rozłoŜone są na małe ele-
menty. W ten sposób powstaje amalgamat tekstów, gdzie struktura nowej i zapoŜyczonej 
kompozycji tworzą nierozerwalną całość. Meyer nazywa tę metodę symulacją. Pisze on: „Do 
symulacji dochodzi wtedy, gdy kompozytor wymyśla muzyczne relacje oparte lub podobne 
do dźwięku źródłowego” 41.  

Symulacja: w odróŜnieniu od parafrazy czy zapoŜyczenia – w literalny sposób nie wy-
korzystuje – melodii, wersów lub elementów obrazkowych – zaczerpniętych z konkretnego 
dzieła sztuki. Raczej – charakterystyczne (wyróŜniające się) cechy stylów minionych – idio-
my melodyczno-rytmiczne, procesy harmoniczne czy formalne struktury w muzyce; słow-
nik, gramatykę, sposoby organizacji, metody narracyjne w literaturze; jakość linii, strukturę 
i kolor, sens kształtu i plastyczną organizację w sztukach wizualnych – wszystko to jest połą-
czone, zmodyfikowane przez odmiany, techniki i związki charakterystyczne dla współczes-
ności (w muzyce, na przykład związki takie przybierają formę preferencji dla rytmiczno-
metrycznej zmienności i asymetrii, dla bardziej dysonujących, ostrych brzmień) PoniewaŜ 
celem symulacji nie jest zamierzony fałsz ani naśladowanie przeszłości, zasadniczo nie są 
wykorzystane wszystkie cechy wcześniejszego stylu. Dzieło w ten sposób skomponowane 
nie stanowi jedynie reprodukcji, styl epok minionych staje się środkiem dla definiowania 
i wyjaśniania okoliczności teraźniejszych, problemów artystycznych i estetycznych postaw42. 

                                                 
36  Por.: Spotkania muzyczne w Baranowie 2/I: Muzyka w muzyce, red.: Teresa Malecka, Leszek Polony, Kraków 1980. 
37  Por. tamŜe, s. 27-33 i dyskusja na s. 86. 
38  Por. tamŜe, s. 86. 
39  Por. tamŜe, s. 86. 
40  Por. tamŜe, s. 87. 
41  L.B. MEYER, Style and Music..., s. 126. 
42  Por. L.B. MEYER, Music, the Art..., s. 203. 



Meyer podkreśla, iŜ techniki symulacji w szerokim zakresie uŜył Strawiński w swym 
tzw. okresie neoklasycznym. Jego Msza wykorzystuje brzmienia i formalne procedury za-
czerpnięte ze stylu późnego średniowiecza, opera The Rake’s Progress jest oparta na idiomie 
i sposobie organizacji opery XVIII-wiecznej; zaś Dumbarton Oaks Concerto zwraca się w stronę 
maniery i formy barokowego concerto grosso43. Technikę symulacji wykorzystywali teŜ m.in. 
M. Ravel w „Le Tombeau de Couperin” (uŜywając za podstawę charakteru rytmu i melodii 
XVII-wiecznego tańca) R. Strauss w suicie z Le Bourgeois Gentilhomme (Mieszczanin szlach-
cicem) sięgając po muzykę Lully’ego oraz B. Britten w Requiem Wojennym44. 

Meyer wyróŜnia takŜe technikę tzw. modelowania. Pisze on: „Modelowanie nie obej-
muje ani zapoŜyczenia konkretnego materiału z istniejącego utworu (parafraza lub zapoŜy-
czenie), ani adaptacji zawartości lub stylu charakterystycznego dla innego stylu (symulacja). 
Chodzi tu raczej o naśladowanie podstawowej struktury oraz procesu konkretnego dzieła, 
a zarazem przekształcanie jego zawartości oraz znaczenia; nowy utwór jest skonstruowany 
jako w miarę rygorystyczna forma analogowa utworu starego. Nie chodzi tu tylko o to, Ŝe 
obydwa utwory zawierają te same tradycyjne formy lub procedury […]. W modelowaniu 
musi dojść do sytuacji, w której artystyczne formy wyrazu muszą być takie, iŜ elementy oraz 
wydarzenia w nowym utworze wciąŜ będą funkcjonować jako analogi tych uŜytych w 
utworze pierwotnym. Wymaga to istnienia funkcjonalnej składni, która jest wspólna lub 
izomorficzna dla obu utworów” 45.  

Jeszcze innym sposobem operowania muzyką zastaną w nowym utworze jest collage. 
Najistotniejszą jego właściwością jest heterogeniczność. Fragment utworu muzycznego wy-
korzystany w collage'u jest w nim traktowany nie „podmiotowo", lecz „przedmiotowo". „Sta-
nowi w utworze tego typu jeden z materiałów dziwiących się sobie nawzajem, koegzystu-
jących, a nie zintegrowanych w jedną organiczną całość"46. Collage nazwany jest przez Ara-
novskiego „kontaminacją”. Pierwsze i najlepsze przykłady tego typu techniki moŜna odnaleźć 
w kompozycjach Ch. Ives’a („Central park in the dark”, „Three Places in New England”, „Deco-
ration Day” itp.). Następnie technika ta zainspirowała L. Berio (Sinfonia) czy G. Crumba.  

Według Tomaszewskiego47, gdy w utworze spotyka się ze sobą kilka lub nawet kilka-
naście róŜnego rodzaju idiomów – a więc rozmaitych fragmentów muzycznych – moŜna 
dokonać podziału na: 

• muzykę eklektyczną – nowe utwory stworzone są z róŜnych zapoŜyczonych melodii, 
niejako zlepione z rozmaitego materiału W tych wypadkach cytaty tracą znaczenie po-
niewaŜ nie tworzą dodatkowego pola semantycznego kompozycji. Nowoczesnej tech-
nice collage’u odpowiada tu zasada barokowego quodlibetu. Heterogeniczność sukcesy-
wną w takim wymiarze prezentuje I Symfonia G. Mahlera, zaś heterogeniczność 
synchroniczną – IV Symfonia Ivesa, II akt opery Wozzeck Berga (scena ogródkowa) oraz 
Ubu król Krzysztofa Pendereckiego. 

• muzykę syntetyczną – obecność cytatów podporządkowana jest nadrzędnej idei utwo-
ru, całości „wielostronnie zestrojonej i powiązanej”. Przykładami mogą być Sinfonia 
L. Berio, Scherzo z II Symfonii Mahlera czy Czarna maska Pendereckiego (protestanckie 
chorały, Glockenspiel, muzyka biesiadna z XVII wieku, motyw Dies Irae, autocytaty)48. 

                                                 
43  Podaję za: L. B. MEYER, Music, the Art..., s. 203. 
44  TamŜe, s. 202-203. 
45  TamŜe, s. 205. 
46  Por. M. TOMASZEWSKI, Muzyka Chopina..., s. 119. 
47  M. TOMASZEWSKI, Penderecki: „wchłonąć wszystko, co zaistniało...”, s. 109. 
48  Por. tamŜe, s. 109. 



INTERSTYLISTYKA 

Przez uŜycie cytatu dokonuje się zjawisko powiązania „między tekstami (oraz stylami, 
„językami”), jakie dany utwór jawnie („świadomie”) sam zakłada” 49. Kompozycja muzyczna 
– czyniąc tu paralelę do rozwaŜań literackich50 – wskazuje na inny tekst muzyczny przywo-
łując go z obszarów tradycji i uobecniając. Powstaje w ten sposób nowa przestrzeń historycz-
no-muzyczna budowana przez partnerów semiotycznej interakcji (tekst nowy i przywołany). 
Nowopowstałe sensy nie są wyraŜone znakowo przez tekst muzyczny, ale implikowane 
dzięki relacjom zewnętrznym z innym tekstem muzycznym. Prawidłowe odczytanie – 
zrozumienie utworu niejako zakłada dostrzeŜenie przez słuchacza owych intertekstowych 
nawiązań i ewokacji płynących z takiej a nie innej struktury dzieła muzycznego. 

Wytworzona w kompozycji przestrzeń interstylistyczna zawiera w sobie objawione 
i realizowane związki i interakcje między stylami. Przez styl zaś rozumiem za S. Balbusem, 
„najogólniej rzecz biorąc, kaŜdy koherentny, funkcjonalny, mający kwalifikacje semiotyczne 
zespół środków artystycznych pozwalający na obszarach historii literatury [tu: historii 
muzyki] ujmować się jako względnie wyodrębnialny (do kogoś lub gdzieś ‘przynaleŜny’) 
system (‘język’)51”. Za styl moŜe być zatem uznany na przykład język wypowiedzi danego 
twórcy, całej grupy kompozytorskiej, stylistyka kierunku, prądu, ale takŜe określona forma 
artystyczna (np. gatunek) w jakimś skonkretyzowanym historycznie wariancie52. 

Przywołanie cudzej myśli muzycznej w ramach konkretnego utworu jest więc 
zabiegiem stylistycznym, podczas którego dochodzi do nałoŜenia aktualnej wypowiedzi 
twórcy (i stylu tej wypowiedzi) ze sposobem wypowiedzi przynaleŜnym do kogoś innego, 
do innego stylu, do innej epoki.  

Stanisław Balbus pisząc o stylizacji (a szczególnym jej przypadkiem jest procedura cy-
towania) zwracał uwagę na trzy jej istotne elementy: Po pierwsze: zakłada ona ujawnienie 
wzorca; po drugie – choćby minimalną jego identyfikowalność jako stylu (świadectwo o pe-
wnym stopniu kulturowego dystansu wobec terenu, na którym stylizacji dokonano); po trze-
cie – „tekst stylizowany musi wskazywać drugi system stylistyczny (drugi ‘język’), stano-
wiący dlań bezpośredni układ odniesienia (teren stylizacji), wobec którego pierwszy moŜe być 
właśnie określany jako ‘obcy’ i w którym kontekście cały wzorzec stylizacji za pośrednictwem 
reprezentujących go cech tekstu ulega wtórnemu dystansującemu uprzedmiotowieniu i w kon-
sekwencji – reinterpretacji"53. 

Dla stylizacji waŜne są ponadto dwa momenty: 1) uobecnienie określonego wzorca sty-
listycznego oraz 2) jego – dokonująca się za pośrednictwem tekstu stylizowanego i w nim 
samym – konfrontacja z „językiem”, w którego ramach przebiega aktualna komunikacja 
artystyczna. Aby te warunki zostały spełnione, wzorzec stylizacji musi być: 1– w szczególny 
sposób jawny („dostępny” tj. znany współczesności), 2 – odległy (tzn. leŜący poza granicami 
danej aktywnej tradycji aktualnej), a tym samym „wyodrębniony”, „wyobcowany”54. 

  Stylizacja na gruncie literatury – przypominał ponadto Balbus – moŜe obejmować wszy-
stkie piętra struktury tekstu, realizując – i ewokując tym samym – wszystkie zaangaŜowane 
w jego konstrukcje systemy semiotyczne. A więc: 1) historyczną fazę języka literackiego we 
wszystkich jego warstwach - archaizmy składniowe, leksykalne, słowotwórcze, fonologicz-

                                                 
49  S. BALBUS, op. cit., s. 16. 
50  Por. tamŜe, s. 16. 
51  TamŜe, s. 16. 
52  Por. tamŜe, s. 16. 
53  TamŜe, s. 20. 
54  TamŜe, s. 81. 



ne; 2) syntaktykę poetycką, 3) retorykę poetycką (tezy, antytezy, zestawienia, pytania retory-
czne, 4) wersyfikację, 5) sam gatunek literacki, 6) rodzaj wyobraźni poetyckiej, 7) topikę 
poetycką, 8) rodzaj metaforyki, 9) światopogląd poetycki, 10) temat formacji55. 

 Sporo z tych elementów (czasem nawet wszystkie) moŜe zostać poddanych styli-
zacyjnej obróbce równieŜ na gruncie muzyki (zwłaszcza w przypadku cytatu langue). Wza-
jemne zaś zestawienie „tych pięter struktury muzycznego tekstu” w utworze aktualnym 
i „przywołanym” moŜe stanowić punkt odniesienia do rozwaŜań interstylistycznych (tak 
w cytacie typu parole, jak i langue).  

Cytat muzyczny wraz z sobą wnosi równieŜ pewną wypowiedź stylistyczną wykorzy-
stującą na ogół inne reguły stylistyczne i strategie kompozytorskie od obecnych w aktual-
nym dziele muzycznym (których wzajemny stosunek – na ogół zapoznany juŜ przez 
odbiorcę – decyduje o konkretnym obliczu stylistycznym, przynaleŜności utworu do kon-
kretnego stylu). Przypomnijmy w tym miejscu, ze reguły stylistyczne – będąc wspólnymi 
wielu kompozycjom – to zbiór ograniczeń, którym podlega kompozytor, a które jako zasady 
stosowane umoŜliwiają słuchaczowi zrozumienie komunikatu muzycznego. Reguły bazują 
na parametrach syntaktycznych takich jak wysokość, czas, melodyka, harmonika, metrum 
i rytm. Drugorzędnymi w stosunku do nich są parametry statystyczne (takie jak głośność, 
barwa, rejestr, gęstość czy długość trwania dźwięku) – drugorzędnymi, bo nie zdetermino-
wanymi kulturowo, lecz wymagającymi się uczenia56. Strategie decydując o specyfice jedno-
stkowego utworu w ramach stylu muzycznego, są w szczególny sposób z regułami po-
wiązane. 

Cytat muzyczny przynosi zatem pewną wypowiedź skonstruowaną według 
określonych parametrów syntaktycznych na teren wypowiedzi formułującej pewne 
przesłanie muzyczne według innych parametrów. Jeśli do tego dodać kategorie „dialektów" 
stylistycznych (historycznych, narodowych, geograficznych, społecznych i estetycznych), 
idiomów poszczególnych twórców czy stylów wewnątrz opusowych – w ramach których 
spotyka się wypowiedź aktualna z cytatem (myślą przywołaną) interstylistyka staje się 
zjawiskiem z jednej strony obecnym w konstrukcji samego utworu muzycznego, z drugiej 
zaś swego rodzaju determinantem percepcji komunikatu muzycznego przez odbiorcę. 

Technika cytowania w muzyce odbywać się moŜe na kilka poziomach57. Mogą 
dotyczyć one gramatyki, stylistyki i poetyki muzyki uŜytej w funkcji cytatu, a więc: 

A. kształtowania parametrów:  

– syntaktycznych, takich jak: wysokość, czas, melodyka, harmonika, metrum i rytm, 

–  statystycznych, takich jak: głośność, barwa, rejestr, gęstość, długość trwania dźwięku.  
Zestawianie muzyki nowej i przywołanej w zakresie parametrów ma miejsce chociaŜ-
by wtedy, gdy cytat wprowadza kontrastujący melodycznie w stosunku do „otocze-
nia” temat, inne rytmy (np. ludowe), nową instrumentację (np. dzwony poprzedzające 
Dies Irae w V części Symfonii fantastycznej Berlioza – por. przykład 5), czy harmonikę 
(np. harmonizację średniowiecznej sekwencji). Zawsze wtedy tworzy się nowy kon-
tekst muzyczny dla przywołanej kompozycji.  

                                                 
55  TamŜe, s. 23. 
56  L. B. MEYER, Style and Music... a takŜe: DANUTA MIRKA, Komunikacja muzyczna w stylu późnym. Reguły i strategie, 

w: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, red.: Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik, Katowice 2002, s. 131-137. 
57  Por. P. THISSEN, op. cit., s.181-187. 



 

Przykład 5: Hector Berlioz, Dies Irae z Symfonii Fantastycznej  

B. składni muzycznej – np. uŜycia techniki unisono na gruncie późnoromantycznej faktu-
ry orkiestralnej (por. Magnificat w Tako rzecze Zarathustra Straussa – przykład 6):  

 

Przykład 6: Richard Strauss, Tako rzecze Zarathustra – początek Magnificat  

C. naśladownictwa stylu – warto podkreślić, Ŝe w takim przypadku moŜe mieć miejsce 
powołanie się na określony styl historyczny, indywidualny styl kompozytora (przy-
kładem tego moŜe być Koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego, w którym na pra-
wach cytatu langue przypominana jest idiomatyka fortepianowa dzieł Chopina, Liszta, 
Brahmsa, Rachmaninowa i Ravela) czy na konkretny utwór.  

D. naśladownictwa gatunku (np. chorał Bachowski w Raju utraconym Pendereckiego).  



E. identyczności cytatów, ich ikonicznego nacechowania a równocześnie niezuŜywalnoś-
ci. Identyczne cytaty nabierają róŜnego znaczenia przywoływane w róŜnym kontekście 
muzycznym, np.: sekwencja Dies irae w wieku XIX funkcjonowała szeroko – w „Symfo-
nii fantastycznej” H. Berlioza (jako jeden z etapów w itinerarium duchowym roman-
tycznego twórcy58), w „Danse macabre” F. Liszta czy w „Dance macabre” C. Saint-Saënsa. 
Jej semantyczne znaczenie było związane z symbolem ponurości, tragiczności śmierci, 
ze strachem Sądu Ostatecznego. Jej zadaniem było przywoływanie grozy, strachu, ale 
takŜe konotowanie głębi. W muzyce XX wieku Dies Irae nabrało więcej nowych zna-
czeń. Niektóre z nich mają związek z muzyką programową (np. S. Rachmaninow 
„Wyspa umarłych”, A. Honegger „Taniec śmierci”), inne związek z wojną (np. L. Dalla-
piccola „Canti di prigionia”, G. Crumb „Black angels”).  

F. sposobu wprowadzenia cytatów:   
a/ cytat opracowany strukturalnie – transformacja motywu (np. przetworzenie pieśni 
Wacława z Szamotuł Modlitwa gdy dziatki idą spać stanowiącej bazę dla I Kwartetu 
smyczkowego „JuŜ się zmierzcha” H. M. Góreckiego – por. przykład 7 i 8):   

 
Przykład 7: Cantus firmus z pieśni Wacława z Szamotuł JuŜ się zmierzcha 

 
Przykład 8: Henryk Mikołaj Górecki, Kwartet smyczkowy „JuŜ się zmierzcha”  

                                                 
58  Por. MICHAŁ GŁOWIŃSKI, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997, s.199. 



b/ cytat wprowadzony niejako po dwukropku – np. Trzy fragmenty z poematów Jana 
Kasprowicza op. 5 K. Szymanowskiego, w których pięciokrotnie powraca niczym refren 
melodia suplikacji Święty BoŜe wyraźnie dzieląc narrację wiersza (por. przyklad 9): 
  

 

Przykład 9: Karol Szymanowski, Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5 

c/ cytat tworzący zdecydowany kontrast w stosunku do kontekstu muzycznego – 
np. cytat inicjalnej frazy Ballady g-moll Chopina w utworze Talizman słowackiego twór-
cy V. Godara („zacytował ją w punkcie szczytowym utworu, jako rodzaj kulminacyjnej 
katharsis"59), cytat Mazurka cis-moll op. 6 nr 2 Chopina w symfonicznym utworze A Var-
sovie K. B. Przybylskiego („rola elementu przeciwstawionego brutalności orkiestry po-
traktowanej sonorystycznie"60), czy splecione z łacińskim Recordare suplikacje „Święty 
BoŜe, Święty Mocny”61 rozbrzmiewające w centralnym punkcie Polskiego Requiem K. Pen-
dereckiego. 

G. znaczenia cytatu dla struktur motywiczno-tematycznych – np. konfrontacja z innymi 
tematami, jak to ma miejsce choćby w Rapsodii na temat Paganiniego S. Rachmaninowa, 
gdzie dochodzi do konfrontacji między motywiką Kaprysu nr 24 a-moll Paganiniego 
(por. przykład 10) oraz tematu sekwencji Dies Irae czy w Sieben Lieder [...] nach Gedichten 
aus „Des Knaben Wunderhorn" und von Friedrich Rückert62 G. Mahlera, gdzie fragment 
melodii Kołysanki Chopina scalony jest z pieśnią Ich armet einen Linden duft63.  

                                                 
59  M. TOMASZEWSKI, Muzyka Chopina..., s. 118. 
60  Por. tamŜe, s. 119. 
61  Por. M. TOMASZEWSKI, Penderecki: „wchłonąć wszystko, co zaistnialo...”, s. 114. 
62  K. TARNAWSKA-KACZOROWSKA, op. cit., s. 26. 
63  Por. tamŜe, s. 11. 



 

Przykład 10: Sergiusz Rachmaninow, Rapsodia na temat Paganiniego  

Reasumując, pamiętać trzeba, Ŝe – w świetle najnowszych badań – w tekście literackim akt 
cytowania pełni funkcję figury semantycznej64. Nie polega jedynie na rozpoznaniu cytatu, lecz na 
pewnym zamierzonym działaniu autora. Odbiorca moŜe zatem pytać o reguły cytowania i 
tekstowe/muzyczne funkcje cytatów. Zagadnienia związane z uŜyciem cytatu dotyczą takŜe 
mechanizmów powstania cytatów, tzn. „faktycznego związku między cytatem w tekście a jego 
rzeczywistym, źródłowym odpowiednikiem"65 – dotyczą zatem zjawiska, które powstaje między 
tekstami66. Dla rozwaŜań w kręgu strategii cytowania waŜny jest takŜe „charakter graniczny 
zjawiska"67. Chodzi tu o rozpoznanie źródeł cytatu, jego macierzystego kontekstu, a tą drogą o 
wyłonienie dodatkowego – czasem nawet właściwego – sensu danej wypowiedzi68 . Kontekstualność 
zaś łączy się oczywiście z koncepcją (czy raczej: z koncepcjami) intertekstualności, które – jak 
przypomina W. Bolecki69 – wszystkie wywodzą się z Bachtinowskiego stwierdzenia, ze zarówno 
gatunek, jak i tekst „pamięta o swojej przeszłości”70.  

                                                 
64  WŁODZIMIERZ BOLECKI, Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, 

Warszawa 1998, s. 21. 
65  TamŜe, s. 21. 
66  TamŜe, s. 21. 
67  TamŜe, s. 28. 
68  TamŜe, s. 28. 
69  TamŜe, s. 10. 
70  JULIA KRISTEVA, Słowo, dialog i powieść [1967], przeł. Wincenty Grajewski, w: Bachtin. Dialog - język - kultura, red. 

Eugeniusz Czaplejewicz i Edward Kasperski, Warszawa 1983, s. 396. 


