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Muzyka GraŜyny Bacewicz wyrasta z instrumentu  
i jest z nim związana 
Eugenia Umińska 

Motto zaczerpnięte z wypowiedzi prof. Eugenii Umińskiej, opublikowanej w pośmiert-
nym numerze "Ruchu Muzycznego" (1969, nr 7) wyraŜa najgłębszą istotę stylu muzyki 
skrzypcowej polskiej kompozytorki. Utwory przeznaczone na instrumenty smyczkowe to naj-
szerszy i najbardziej interesujący dział spuścizny GraŜyny Bacewicz. Będąc czynną, koncer-
tującą skrzypaczką dysponowała doskonałą techniką gry i głęboką znajomością moŜliwości 
swego instrumentu. Wszechstronne wykorzystanie potencjału techniczno-brzmieniowego 
skrzypiec w jej kompozycjach posiada indywidualny profil. Śledząc dzieła Bacewiczówny 
pod tym kątem stwierdza się istnienie określonych środków technicznych stale powtarzają-
cych się i tworzących swe odmiany. Wiekszość z nich wykazuje - w perspektywie chronolo-
gicznej - znamiona systematycznego rozwoju, polegającego na tworzeniu coraz bardziej zło-
Ŝonych wariantów, struktur wyŜszego rzędu i sposobów korelacji z elementami fundamen-
talnymi (meliką, metrorytmiką). Niektóre funkcjonowały na przestrzeni wszystkich etapów 
twórczości, pomimo istotnych zmian warsztatowych, jakie zachodziły w języku dźwiękowym 
kompozytorki. Wraz z nimi następował silniejszy stopień przekształceń w obrębie kaŜdego z 
nich. Inne zaś pojawiły się dopiero w dojrzałej twórczości. Kompleks tych środków i sposób 
ich uŜycia nadają utworom GraŜyny Bacewicz specyficzny wyraz brzmieniowy, który jest 
percepcyjnie uchwytny i rozpoznawalny. Są one sygnaturą jej stylu wypowiedzi. 

Niniejsze opracowanie jest bliŜszym spojrzeniem na najbardziej charakterystyczne, 
symptomatyczne cechy wiolinistyki kompozytorki. Brzmieniowy fenotyp jej utworów zaist-
niał dzięki owym specyficznym właściwościom. Elementy idiomu skrzypcowego występują 
niemal w kaŜdym utworze, w którym istnieje obsada instrumentów smyczkowych. Często-
tliwość, stopień natęŜenia tych elementów zaleŜy oczywiście od typu kompozycji i przedsta-
wia się róŜnie w poszczególnych dziełach. Oczywisty jest fakt, Ŝe największa ich kondensa-
cja znajduje się w solowych utworach skrzypcowych i kameralnych przeznaczonych na 
wyłącznie smyczkową obsadę. Od razu dodajmy – terenem zastosowania cech idiomatycz-
nych w duŜym stopniu są partie skrzypiec, altówek i wiolonczel utworów orkiestrowych 
(w partiach kontrabasów nie są realizowane). Funkcjonują zarówno w płaszczyznach 
tematycznych, jak i łącznikowych dzieł powstałych w stylistyce neoklasycznej (od lat 30-tych 
do połowy lat 50-tych), a w kompozycjach sonorystycznych o budowie segmentowej 
wykazują wysoką częstotliwość i wymienność w sukcesywnym przebiegu. Istotna jest nie 
tylko sama postać elementu technicznego, jego samoistna struktura, lecz równieŜ jego 
zakomponowanie w ogólnym kontekście treści muzycznych. 

BliŜszej charakterystyce poddane będą następujące środki techniki skrzypcowej: 

1)  technika figuracyjna; 

2)  strukturowanie przebiegów pasaŜowych; 

3)  artykulacja. 

 



TECHNIKA FIGURACYJNA 

Indywidualne cechy warsztatowe języka GraŜyny Bacewicz przejawiają się w trzech 
rodzajach figuracji: 

a)  figuracjach z alternacją 

b)  figuracjach bariolaŜowych 

c)  figuracjach chromatyczno-progresywnych 

Pierwszy i drugi rodzaj figuracji funkcjonują na przestrzeni całej twórczości, rodzaj 
trzeci pojawia się i utrzymuje na etapie przesilenia sonorystycznego i staje się jednym 
z głównych współczynników stylu wypowiedzi późnej twórczości. 

Motoryka, stale obecna w dziełach Bacewiczówny okresu neoklasycznego, zaowoco-
wała wszechstronnie rozwiniętą techniką figuracyjną. Autorka Koncertu na orkiestrę smycz-
kową stosowała wszelkie rodzaje figuracji, a zwłaszcza te, które są sprzęŜone ze specyfiką 
techniki instrumentów smyczkowych. Najbardziej symptomatyczne dla języka dźwiękowe-
go kompozytorki to figuracje z alternacją jednego lub kilku składników oraz figuracje bario-
laŜowe (bariolaŜ to zmiana struny na kaŜdym dźwięku przebiegu figuracyjnego). Poza tym 
spotykamy oczywiście róŜne warianty meliczne figuracji gamowych, harmonicznych oraz 
o strukturze mieszanej, nieregularnej. 

Istotą figuracji z alternacją1 jest wymiana jednej wysokości, bądź grupy dwu- lub 
trzydźwiękowej przesuwanej (najczęściej w kierunku opadającym) względem jednej stałej 
wysokości. W ujęciu skrzypcowym tą stałą wysokością jest pusta struna. Figuracje te 
posiadają zatem dwa elementy składowe: 

–  oś figuracji, czyli stała wysokość, 

–  dźwięk lub grupa kilkudźwiękowa alternatywna względem osi. 

Alternacja dokonuje się poprzez progresywne przesunięcia jednej lub kilku wysokości. 
Wymiana następuje w ruchu sekundowym, rzadziej w innym porządku interwałowym. Ze-
stawienie tych elementów daje pełną strukturę grupy figuracyjnej, jej motyw. Obydwa ele-
menty składowe poddawane są róŜnym rodzajom współdziałania, przez co powstają odmiany 
i warianty tych figuracji. Z technicznego punktu widzenia wśród nich moŜna wyznaczyć 
podział na: 

1)  figuracje wykonywane ne jednej strunie, 

oraz 

2)  figuracje na dwóch, trzech i czterech strunach.  

 W obydwu odmianach funkcjonują róŜne warianty meliczno-rytmiczne. Figuracje 
wykonywane na dwóch lub kilku strunach naleŜą jednocześnie do typu figuracji bario-
laŜowych. Alternacja dotyczy częściej górnych wysokości dźwiękowych. W obrębie tych 
dwóch typów dają się wyróŜnić warianty szczegółowe: 

1. a) jednostrunowe pojedyncze (wersja podstawowa) – oś figuracji jest pustą struną, prze-
dzielaną wysokościami zmiennymi na tej samej strunie (fluktuacja struny pustej i skró-
conej); liczebność dźwięków osi równa jest liczebności dźwięków wymiennych. Układ 
ten przyjmuje teŜ postać rozszerzoną rytmicznie, w której oś repetuje stałą wysokość    
(por. przykład 1: Koncert na orkiestrę smyczkową, cz. III, nr 11 partytury) 

                                                 
1  Ten typ figuracji, jego prastruktura, wywodzi się z włoskiej barokowej muzyki skrzypcowej. 



 b) jednostrunowe grupowe – wariant polegający na wymianie dwu- lub trzydźwięko-
wej grupy przesuwanej względem pustej struny   
(por. przykład 2: Uwertura na orkiestrę, t. 1–4) 

2. a) dwustrunowe na pojedynczych wysokościach – grupa wymienna wykonywana na 
sąsiedniej strunie, 

 b) trzy- i czterostrunowe w wersji dwudźwiękowej   
(por. przykład 3: Koncert na orkiestrę smyczkową, cz. III, nr 14 partytury). 

Omawiany typ figuracji pojawia się po raz pierwszy w utworach lat 30-tych, najwyraź-
niej w Kaprysie nr 2 na skrzypce i fortepian z 1932 roku; w latach następnych (I Koncert 
skrzypcowy, I Kwartet smyczkowy) ów szczegół techniczny występuje fragmentarycznie, tylko 
w wersji podstawowej. Nasilenie częstotliwości tego typu przebiegów figuracyjnych i jedno-
cześnie wzrost ilości wariantów pojawia się w kolejnym dziesięcioleciu. Na tym etapie wys-
tępuje kilkudźwiękowa grupa wymienna, utrwala się model dwudźwiękowy, figuracje kształ-
tują myśli tematyczne. W dojrzałej, rozwiniętej postaci i w licznych wariantach prezentują się 
w najwybitniejszym utworze lat 40-tych: Koncercie na orkiestrę smyczkową (1948). Tutaj kolejno 
stwierdzamy: jednostrunowe w wersji podstawowej, grupowe, dwudźwiękowe, przy czym 
istnieją układy, w których oś figuracji staje się dwudźwiękiem (III część). Następuje 
nawarstwianie tych figuracji w kilku partiach kwintetu, zagęszczenie fakturalne, dające 
intensywny tembr brzmieniowy o duŜym natęŜeniu ruchu. Partie figuracyjne poruszają się 
symultatywnie w zbliŜonych rejestrach wysokościowych (np. w obszarze 2,5 oktawy), są 
układami skupionymi. Dzieła przełomu lat 40-tych i 50-tych to utrwalanie omawianego 
środka technicznego. Utrzymuje się jego znaczna częstotliwość. 

Tym, co ulegało przekształceniom, jest traktowanie struktury melicznej – dźwięki wy-
mienne coraz częściej zjawiają się w postępach chromatycznych (w latach 40-tych operowa-
nie grupą wymienną odbywa się częściej w postępach diatoniczno-gamowych). Wychylenia 
te przyjmują postać ruchów małointerwałowych (np. w IV Symfonii). Rysunek następstw 
wysokości dźwiękowych przedstawia nieregularny przebieg w planie rytmicznym. W V Kon-
cercie skrzypcowym z 1954 roku oraz Particie na skrzypce i fortepian z 1955 roku kompozy-
torka wprowadza nową, złoŜoną postać struktury figuracji, w kaŜdym z utworów nieco 
odmienną. W V Koncercie figura z alternacją układa się w zwarty trzydźwięk: oś na pustej, 
środkowej strunie, a grupa wymienna to dwudźwięk wykonywany na strunach skrajnych, 
tworzący współbrzmienie undecymy, przesuwane chromatycznie. Następuje tutaj sprzęŜe-
nie, zespolenie wcześniejszych, rozłoŜonych figuracji, w zwarte trzydźwiękowe piony – 
chromatyczne przesunięcia wymiennego dwudźwięku tworzą melicznie układ sfigurowany 
(por. przykład 4: V Koncert skrzypcowy, cz. I, t. 186-187). 

W Particie nowa struktura przybiera jeszcze inną postać. Oś figuracji to dwudźwięk 
nony, powtarzany w stałym schemacie rytmicznym, a wysokości wymienne tworzą linię 
figuracyjną odrębną, lecz zespoloną z osią stałą. 

W okresie przejściowym do sonoryzmu (przełom lat 50-tych i 60-tych) kompozytorka 
podtrzymuje udział figuracji z alternacją, preferując nadal warianty utrwalone w okresie neo-
klasycznym. W dwóch kompozycjach lat 60-tych (Koncert na wielką orkiestrę symfoniczną z 1962 
roku, I Kaprys na skrzypce solo z 1968 roku) pojawia się kolejna nowa odmiana, w której oś 
figuracji obejmuje dwie puste struny, a grupa wymienna złoŜona jest z opadającej sekundy. 

Interesujące są rozwiązania fakturalne w symultatywnym stosowaniu figuracji w kilku 
partiach instrumentalnych. Przytoczmy jeden z nich. Głosy I i II skrzypiec w utworach or-
kiestrowych posiadają przebieg równoległy względem siebie, identyczny, tylko w odstępie 
określonego interwału. Partie altówek i wiolonczel prowadzone są równocześnie w szyku 
odwrotnym w stosunku do figuracji skrzypcowych. Szyk odwrotny oznacza odmienne 



umiejscowienie osi i grupy wymiennej, na innych częściach grupy rytmicznej niŜ w partiach 
skrzypcowych (por. przykład 5. Koncert na wielką orkiestrę symfoniczną, cz. I, t. 89-92). 

Rozwiązania fakturalne dotyczą nie tylko relacji strukturalnych, lecz takŜe róŜnicowań 
w zakresie obsady wykonawczej. Przebiegi figuracyjne występują przykładowo w dzielo-
nych podgrupach divisi.  

Figuracje z alternacją jako rodzaj postaciowania strukturalnego posiadają duŜy poten-
cjał moŜliwości tworzenia wariantów meliczno-rytmicznych. Bacewiczówna tworząc odmiany 
tego typu figuracji zachowała ich strukturalną podstawę. W zakresie omawianego środka 
technicznego wypracowała najliczniejszą grupę odmian. 

Zwróćmy jeszcze uwagę na wyŜej wspomniane właściwości struktury meliczno-ryt-
micznej. Występują wyłącznie w układach monorytmicznych, jednolitych grupach. Najczęś-
ciej są to grupy czteroszesnastkowe w metrach ćwierćnutowych lub grupy sześcioszesna-
stkowe w metrum ósemkowym 6/8 (np. w finale Koncertu na orkiestrę smyczkową). W pulsacji 
metrorytmicznej wysokości zmienne plasują się na mocnych cząstkach grupy. Oś figuracji  
z racji stałych powtórzeń zjawia się na słabych cząstkach rytmicznych. Takie strukturowanie 
ma miejsce w figuracjach jedno- i dwustrunowych pojedynczych, tzn. tych, w których 
dźwięk wymienny jest pojedynczą wysokością. I tutaj mamy do czynienia ze strukturą re-
gularną, polegającą na tym, Ŝe oś i dźwięk alternatywny występują w tym samym miejscu 
grupy rytmicznej. W figuracjach grupowych (z grupą dźwięków wymiennych względem osi 
– struny pustej) wielokrotnie ma miejsce zjawisko zespalania trójkowego "pulsu melicznego" 
(oś – 1 dźwięk, grupa wymienna – 2 dźwięki) z parzystym, regularnym układem rytmicz-
nym. W rezultacie struktura figuracji w kaŜdorazowym jej powórzeniu przypada na inną 
część regularnej grupy rytmicznej. 

Od strony melodycznej figuracje z alternacją mają prawie zawsze rysunek opadający. 
Grupa wymienna ma charakter progresywny i odbywa się w regularnym ruchu sekundo-
wym. Figuracje są stosowane w rejestrach od niskiego do wysokiego z pominięciem najwyŜ-
szego. UŜycie takiego zakresu rejestrowego wynika z załoŜenia technicznego – fluktuacji 
grupy wymiennej względem pustej struny. Tutaj wysokości alternatywne sięgają zwykle po-
ziomu V-tej lub VI-tej pozycji2. W sensie artykulacyjnym wykonywane są częściej smyczko-
waniem oddzielnym. Legato – jeŜeli towarzyszy – to odmianie jednostrunowej grupowej. 

FIGURACJE BARIOLAśOWE 

BariolaŜe wykazują bliskie powinowactwo z figuracjami alternatywnymi, ze względu 
na istnienie stałej osi wysokościowej. Dwustrunowe figuracje z alternacją są jednocześnie 
bariolaŜami, gdyŜ następuje w nich zmiana struny na kaŜdym dźwięku. W utworach 
GraŜyny Bacewicz przejawiają się ich trzy odmiany:  

1)  bariolaŜe proste dwustrunowe w unisonie (wykonywane na jednej wysokości). Chodzi 
tutaj głównie o róŜnicowanie barwy struny pustej i sąsiedniej skróconej, ich zazwyczaj 
szybką wymienność. Tą postacią kompozytorka posługuje się często w róŜnym konte-
kście. W tempach szybkich przyjmują funkcję pulsacji motorycznej, środka wzmaga-
jącego motorykę (typowy przykład w Uwerturze na orkiestrę z 1943 roku), w tempach 
wolnych spełniają rolę kolorystycznego dopełnienia faktury; 

                                                 
2  Meliczne układy alternatywne są w ogóle istotną właściwością melodyki Bacewiczówny. Adrian Thomas, 

amerykański muzykolog, badający twórczość kompozytorki zjawisko to określa mianem "osiowość" (pivotal), 
czyli wychylenia wysokości w melice względem stałej, dominującej (central pivot). Cecha ta w strukturo-
waniu melodyki przejawia się w chronologicznym planie całej twórczości. (ADRIAN THOMAS, Pivotal Bacewicz: 
some Aspects of the Nature and Function of her Lyrical Impulse, w: Rodzeństwo Bacewiczów, XXIV Zeszyt Naukowy 
AM w Łodzi, Wyd. ASTRA, 1996, s.101-115). 



2)  bariolaŜe proste dwustrunowe na zmiennych wysokościach o strukturze figuracji z al-
ternacją; 

3)  bariolaŜe trzystrunowe o złoŜonej strukturze, występujące jako środek stylizujący wzor-
ce barokowe (np. Sonata na skrzypce solo z 1941 r., Suita na 2 skrzypiec z 1943 r.). Posia-
dają one dwa plany melodyczne, korelowane z powtarzanym dźwiękiem środkowym. 

Rozwiniętą technikę bariolaŜową Bacewiczówna zastosowała w kompozycjach okresu 
neoklasycznego, odwołujących się do barokowej muzyki skrzypcowej. W Sonacie na skrzypce 
solo z 1941 roku, nawiązującej wprost do analogicznego wzorca bachowskiego, ta technika 
staje się budulcem konstrukcyjnym myśli tematycznych i łącznikowych. Środki XX-wiecz-
nego języka dźwiękowego, wtapiane w quasi-barokowy typ narracji, kształtują nieregular-
ność rysunku melicznej figuracji. DuŜe znaczenie odgrywa chromatyka. 

WyŜszą częstotliwość wykazują bariolaŜe proste dwustrunowe. Wśród nich zdecydo-
wanie wyróŜniają się dwustrunowe na tej samej wysokości i z sekundowymi wychyleniami 
(bariolaŜowa gra na półtonach). Występują stale na przestrzeni trzydziestu lat: od dojrzałej 
fazy neoklasycznej aŜ po ostatnie utwory sonorystyczne. Częste powroty w róŜnych konfi-
guracjach fakturalnych w partiach instrumentów smyczkowych, na róŜnych odcinkach for-
malnych, nadają im znaczenia cechy idiomatycznej. Motoryczna funkcja w postaciowaniu 
faktury utworów z lat 40-tych i 50-tych przekształca się w funkcję kolorystyczną na przeło-
mie lat 50-tych i 60-tych. (por. przykład 6: Wariacje na orkiestrę (1957), nr 8 partytury i przy-
kład 7: Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję (1958), cz. II, takty początkowe.) 

Utwory z lat 60-tych prezentują - jako dodatkowy aspekt kolorystyczny - dialogi sek-
wencji bariolaŜowych, a takŜe symultatywne łączenie tych przebiegów w partiach dwóch 
instrumentów, np. w układzie polirytmicznym (VI Kwartet smyczkowy, 1960). 

Kolejny rodzaj techniki figuracyjnej – figuracje chromatyczno-progresywne są sym-
ptomatyczne tylko na etapie sonorystycznym, w fazie neoklasycznej nie występują. Figura 
wyjściowa jest następstwem trzech dźwięków chromatycznie opadających lub wznoszących. 
Poddana jest progresywnym powtórzeniom równieŜ w następstwach półtonowych. Po raz 
pierwszy ten typ strukturowania wystąpił w IV Symfonii z 1953 roku. W sposób bardzo wy-
razisty kompozytorka zademonstrowała go w Pensieri notturni z 1961 roku w połączeniu 
z efektem potęgowania rytmicznego. Większą intensywność brzmieniową zyskują w rów-
noczesnych przeprowadzeniach figuracyjnych kilku partii. Wówczas kaŜdy z głosów 
operuje odmiennym rysunkiem figury wyjściowej – jedna z grup instrumentalnych realizuje 
strukturę wznoszącą, druga opadającą, trzecia podaje układ dźwiękowy łukowy, będący 
półtonowym wychyleniem. Razem tworzą przesuwające się pasmo dźwiękowe o określonej 
"szerokości" diapazonu (w Koncercie na wielką ork. symf. w części II, nr 13 partytury pasmo 
wysokości dźwiękowych obejmuje ruchomy zakres seksty-septymy. Por. przykład 8: Koncert 
na wielką orkiestrę symfoniczną, cz. II, nr 13 partytury, t. 108-109). 

Zastosowane w VII Kwartecie smyczkowym z 1965 roku równoległe prowadzenie trzech 
linii (3 partie instrumentalne) o identycznej strukturze figury wyjściowej, pozostających 
wertykalnie w odstępach półtonowych, tworzy pasmo "ruchomego" miniklasteru. 

Analogicznie jak w figuracjach z alternacją, "trójkowy puls" struktury melicznej figu-
racji włączony zostaje w parzysty układ metrorytmiczny tworząc nierównomierny przebieg 
w koordynacji wysokości dźwiękowych z monorytmiczną grupą. W utworach orkiestro-
wych linie figuracyjne tworzą fakturalne układy zbieŜne i rozbieŜne, czasem prowadzone są 
w dwóch liniach w odległych rejestrach, przy czym dolna linia jest np. postacią inwertywną 
w stosunku do górnej (Musica sinfonica in tre movimenti z 1965 r.). Pod względem czę-
stotliwości występowania w kompozycjach lat 60-tych figuracje chromatyczno-progresywne 
przewyŜszają figuracje z alternacją.  



STRUKTUROWANIE PRZEBIEGÓW PASAśOWYCH 

W zakresie przebiegów pasaŜowych GraŜyna Bacewicz wprowadziła i szeroko sto-
sowała w ostatnim dziesięcioleciu swej twórczości rodzaj strukturowania, wynikający ze spe-
cyfiki aplikatury właściwej dla instrumentów smyczkowych. Układ pasaŜu powstaje przez 
utworzenie wyjściowej struktury interwałowej, powstałej z określonego grupowego układu 
palców i przenoszonej w analogiczne miejsca sąsiednich strun. Pierwotna struktura jest zwykle 
następstwem trzech dźwięków. Przenoszenie jej na sąsiednie struny to dwu- lub trzykrotna 
transpozycja o kwintę w górę lub w dół, co wynika wprost ze stroju instrumentu. Od strony 
technicznej oznacza to wykonanie całego pasaŜu w jednej pozycji. Powtarzanie stałego 
następstwa interwałowo-aplikaturowego w kaŜdym pasaŜu tego typu prowadzi do wnio-
sku, iŜ u podstaw owego pomysłu leŜą właściwości techniki palcowania instrumentów smycz-
kowych. W partyturach kompozytorki wizualnie pasaŜe te są rozpoznawalne po oznacze-
niach poszczególnych strun (duŜymi literami) i naniesionej numeracji palców. Stąd przyj-
muję określenie: pasaŜe aplikaturowe. 

Pierwsze wystąpienie takiego strukturowania datuje się juŜ na wczesną twórczość: 
w Kaprysie nr 2 na skrzypce i fortepian z 1932 roku i w I Koncercie skrzypcowym z 1937 roku 
w układzie bardzo prostym i w jednorazowej projekcji. Charakterystyczną rzeczą jest, iŜ 
w dalszej, intensywnej twórczości lat 40-tych Bacewiczówna nie posługiwała się tym środ-
kiem. Tutaj palmę pierwszeństwa oddała figuracjom. Pierwotna, wstępna postać pasaŜu 
aplikaturowego to układ dwóch czterodźwiękowych figur, opartych na identycznej struktu-
rze, co wynika z załoŜenia technicznego, leŜącego u podstaw tegoŜ strukturowania. Po raz 
kolejny pojawiły się zaczątki pasaŜu w I części III Koncertu skrzypcowego z 1948 roku i I części 
V Sonaty skrzypcowej z 1954 roku – w obu utworach w układzie elementarnym z jednorazową 
transpozycją. Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję, dzieło przełomowe, to juŜ bogata projekcja 
tego środka. Ukazany jest w postaci rozwiniętej i zostaje wszechstronnie wykorzystany w 
rozplanowaniu faktury grupy smyczkowej. Stwierdza się zatem brak stopniowego rozwoju 
omawianego szczegółu technicznego pomiędzy pierwszymi jego zapowiedziami, a pełnym, 
dojrzałym wystąpieniem w roku 1958, takŜe w II-giej Sonacie na skrzypce solo. Od tego 
momentu stają się stałym, nieodłącznym elementem języka kompozytorki. W latach 60-tych 
przebiegi pasaŜowe utworów kameralnych i orkiestrowych partii instrumentów smycz-
kowych (skrzypiec, altówek i wiolonczel) oparte są niemal wyłącznie na strukturowaniu 
aplikaturowym. Na tym etapie kompozytorka – podobnie jak w zakresie figuracji – wypra-
cowuje liczne, coraz bardziej finezyjne odmiany pasaŜy. 

Struktura wyjściowa (następstwo dwóch lub trzech dźwięków) pasaŜu zazwyczaj jest 
pomyślana do wykonania na jednej strunie. Rzadko Bacewiczówna ustala układ, w którym 
jeden jego dźwięk przechodzi na sąsiednią strunę. Układem interwałowo-palcowym, poja-
wiającym się najczęściej jest następstwo 1 i 3 palca (lub 2 i 4) w odległości tercji małej, zwykle 
notowanej jako sekunda zwiększona. Transpozycje tej komórki przedzielane są pustą struną 
i ustawiane w zmiennych odległościach od niej w róŜnych pozycjach. Określmy go jako 
wariant główny (najczęstszy). W zaleŜności od pozycji usytuowania układu palcowego 
powstają odmiany meliczne; róŜnie kształtuje się ogólny rysunek wysokości. RóŜnicowanie 
w owym zakresie posiada istotny walor kolorystyczny: ułoŜenie układu w wyŜszej pozycji 
(przedzielanego pustą struną) daje wypadkową barwę bardziej nasyconą oraz bardziej krętą 
linię meliczną. Z kolei układ w niŜszej pozycji przedstawia w odsłuchu przebieg barwowo 
wyrównany. Ogólnie sens kolorystyczny polega na fluktuacji barw poszczególnych strun 
instrumentu oraz szybkich zmianach rejestrów (por. przykład 9: II Sonata na skrzypce solo, cz. 
I, t. 26 – wariant główny w I pozycji; a takŜe przykład 10: Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję, 
cz. I, nr 21 partytury – wariant główny w V pozycji w partii skrzypiec i altówek).  



Drugim, rzadziej występującym, jest wariant chromatyczny. Półtonowe następstwo 
trzech dźwięków (struktura wyjściowa) odpowiednio przesuwane jest na kolejne struny. 
Częste zastosowanie wariant ten znalazł w VII Koncercie skrzypcowym. Trzeci, to wariant 
wycinka gamowego – strukturę wyjściową tworzy sekundowe następstwo trzech dźwięków 
(cały ton + półton). PasaŜe aplikaturowe realizowane są zwykle w artykulacji legato, choć 
zdarzają się w artykulacji spiccato. 

PoniewaŜ struktura interwałowa omawianego środka technicznego w swym przebiegu 
powtarza się, dlatego daje się zinterpretować jako skala o określonym porządku. Taką 
interpretację podaje niemiecki muzykolog Steffen Wittig w referacie Aspekte der Klangfarbe in 
den Werken der letzten Schaffensperiode GraŜyna Bacewiczs 1960-69 (Aspekty kolorystyki dźwię-
kowej w dziełach ostatniego okresu twórczości G. B.)3. 

PasaŜe aplikaturowe jako element gry sonorystycznej stosowane są w zróŜnicowanych 
konfiguracjach fakturalnych, w zaleŜności od typu utworu. W kwartetach i utworach orkie-
strowych występują symultatywnie w dwu lub kilku partiach. Często tutaj struktura pasaŜu 
w obu partiach pokrywa się. W części I VI Kwartetu smyczkowego Bacewiczówna zastosowała 
imitacyjne przeprowadzenia tego samego pasaŜu we wszystkich głosach z zasadą zazę-
biania. 

Omawiany tu środek techniczny posiadał wartość kolorystyczną przede wszystkim 
w przebiegach szybkich, dynamicznych. Dla podkreślenia barwowego charakteru pasaŜy 
w utworach lat 60-tych kompozytorka "dodaje" do ich przebiegu sposób gry sul ponticello. 

W postaciowaniu metrorytmicznym przejawia się ta sama właściwość co w figuracjach 
z alternacją. Przebieg struktury wyjściowej obejmuje zazwyczaj trzy dźwięki: następstwo 
komórki tercjowej i pusta struna, skojarzona jest z parzystą pulsacją rytmiczną. Na skutek 
tego zabiegu pierwszy dźwięk układu palcowego w kaŜdorazowej transpozycji "trafia" 
w innym miejscu grupy rytmicznej. SprzęŜenie tych dwóch pulsacji: parzystej rytmicznej 
i nieparzystej struktury interwałowej powoduje zatarcie wraŜenia motoryczności i quasi-
nieregularny rysunek meliczny. Regularne układy palcowo-rytmiczne takŜe występują, lecz 
rzadziej (por. przykład 11: VII Koncert skrzypcowy, cz. I, t. 132, 133 partii skrzypcowej).  

Widzimy zatem wspólną właściwość w obydwu środkach techniki skrzypcowej w za-
kresie współdziałania z metrorytmiką: stapianie odmiennych pulsacji. Drugą wspólną cechą 
figuracji i pasaŜy aplikaturowych jest zasada progresywnych powtórzeń struktury wyjścio-
wej, konstytuująca ich sukcesywny przebieg. Częstotliwość stosowania tych rozwiązań na-
daje im znaczenia równieŜ warsztatowej właściwości o charakterze idiomatycznym niejako 
wyŜszego rzędu, klamry spajającej róŜne środki techniczne na poziomie sposobu ich 
stosowania. 

W kompozycjach ostatniego dziesięciolecia daje się zauwaŜyć inna prawidłowość 
w kontekstowym ułoŜeniu powyŜszych środków. Po projekcji pasaŜy aplikaturowych z re-
guły pojawia się bezpośrednio następstwo figuracji chromatyczno-progresywnych lub figu-
racji z alternacją. W Muzyce na smyczki, trąbki i perkusję jest przykład zastosowania tego sa-
mego budulca w postaci dwóch dźwięków w interwale tercji jako struktury wyjściowej naj-
pierw pasaŜu aplikaturowego, a następnie jako grupy wymiennej w figuracji z alternacją. 
Widzmy tutaj zjawisko wzajemnego przenikania niektórych właściwości lub elementów 
cząstkowych pomiędzy róŜnymi środkami idiomatycznymi – są nimi wspólne zasady 
strukturowania. 

PARALELIZMY KWINTOWE  
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Są nie tyle środkiem techniki skrzypcowej, ile mikroelementem warsztatowym stale 
przewijającym się w róŜnych sposobach gry. Są jednocześnie na tyle charakterystyczne 
i powtarzalne, Ŝe w istotny sposób współstanowią o istocie stylu kompozytorki. Funkcjonują 
we wszelkich technicznych elementach: prowadzeniu linii melodycznych, figuracjach, grze 
flaŜoletowej i co najistotniejsze w zestawieniu z róŜnymi sposobami artykulacyjnymi. We 
wszystkich tych przypadkach pełnią funkcję kolorystycznego wzmocnienia. Przebiegi para-
lelnych kwint spotykamy na przestrzeni całej twórczości, od pojedynczych zestawień dwóch 
współbrzmień, aŜ po dłuŜsze przebiegi ujęte w gamowych, czy trójdźwiękowych 
figuracjach. Utworem niemal wyłącznie opartym na przebiegach paralelnych kwint jest II 
Oberek na skrzypce i fortepian (głos skrzypcowy) z 1951 roku. W dziełach neoklasycznych są 
owe przebiegi ujęte w następstwa diatoniczne, od drugiej połowy lat 50-tych występują w 
postępach chromatycznych. Są wplecione teŜ w zabiegi artykulacyjne, takie jak glissando czy 
tremolando4. Stanowią główną podstawę brzmieniową techniki glissando spiccato. 

Zasadą jest monorytmiczne ich ujęcie i zastosowanie w tempach szybkich. JeŜeli 
chodzi o umiejscowienie w przebiegu formy, to wykorzystywane są w dobarwianiu myśli 
tematycznych (np. w Tańcu słowiańskim z 1952 r.), odcinkach łącznikowych, takŜe w głosach 
akompaniujących. Specyficzną odmianą paralelizmów kwintowych jest symultatywne zes-
polenie w kilku partiach instrumentalnych współbrzmień kwintowych, przez co powstaje 
kompleks równolegle przesuwanych współbrzmień. Bacewiczówna chętnie eksponuje po-
dwójne flaŜolety naturalne na dwóch strunach (czyli w kwincie). 

Paralelizmy kwintowe decydują o specyficznym zabarwieniu przebiegów, w których 
występują. Istnienie tego środka od Kaprysów skrzypcowych z 1932 r. aŜ po głosy orkiestrowe 
In una parte z 1967 r. (ostatni utwór orkiestrowy kompozytorki), świadczy o jego wyjątkowej 
trwałości w warsztacie technicznym GraŜyny Bacewicz. 

ARTYKULACJA 

  Glissando spiccato 

Zespolenie smyczkowej artykulacji spiccato z techniką glissandowych przesunięć lewej 
ręki dających płynny przebieg chromatyczny, to najbardziej wyróŜniający się środek 
artykulacyjno-brzmieniowy w dojrzałej twórczości GraŜyny Bacewicz. W scherzu nieopu-
blikowanej II Symfonii z 1951 roku kompozytorka po raz pierwszy wprowadza glissando na 
sześciodźwiękowym postępie chromatycznym w krótkiej artykulacji w partiach I skrzypiec 
i altówek. Jest to pierwszy "anons" tego środka technicznego. Na szerszym odcinku formal-
nym i w skrystalizowanej postaci pojawia się w II wariacji finału V Kwartetu smyczkowego 
z 1955 roku. Występuje jako długi przebieg paralelnych kwint chromatycznie przesuwanych 
glissandem (kompozytorka wprowadza określenie „quasi glissando”) i wykonywanych smycz-
kowaniem spiccato. Najpełniejszą prezentacją tego środka technicznego jest II część, Presto II 
Sonaty na skrzypce solo z 1958 roku. W całości wypełniona jest przebiegami glissando spiccato 
na róŜnych dwudźwiękach. Jest to jedna z najbardziej oryginalnych kart muzyki skrzyp-
cowej GraŜyny Bacewicz )por. przykład 12. II Sonata na skrzypce solo, cz. II, Presto, t. 1-12). 

Środek ów posiada wysoki walor kolorystyczny. Na początku lat 60-tych przenika do 
twórczości orkiestrowej. Zastosowanie w pięciu partiach smyczkowych (skrzypiec, altówek 
i wiolonczel z podziałem divisi) w pionowym zestawieniu (dwie partie górne w kierunku 
wznosząco-opadającym, trzy partie dolne odwrotnie) tworzą ruchome, rozszerzające i zwę-
Ŝające się pasmo dźwiękowe. Przykłady wyeksponowane na tle ogólnej faktury zawiera 
partytura Koncertu na wielką orkiestrę symfoniczną z 1962 roku (por. przykład 13: Koncert na 
wielką orkiestrę symfoniczną, cz. I, t. 181 – 183).  

                                                 
4  W Pensieri notturni występuje nałoŜenie współbrzmień kwintowych w tremolandzie. 



Glissando spiccato stosowane jest na pojedynczych wysokościach i na dwudźwiękach. 
Charakterystyczne są nieregularne załamania rysunku melicznego w owych przebiegach, 
wynikające ze zmiany kierunku ruchu glissandowego (w partiach orkiestrowych tylko na 
pojedynczych dźwiękach). W ostatnim utworze skrzypcowym, którym jest IV Kaprys na skrzy-
pce solo z 1968 roku, pojawia się nowa adnotacja artykulacyjna w prezentacji owego szcze-
gółu technicznego: sautille-glissando. Chronologiczny rozwój środka glissando-spiccato 
w korelacji z czynnikiem agogicznym szerzej komentuje Steffen Wittig. Autor zwraca uwagę 
na gradację tempa, towarzyszącą wystąpieniom tego sposobu gry w kolejnych coraz póź-
niejszych utworach.  

Jako punkt wyjścia autor przyjmuje paralelizmy kwintowe z Partity (1955), wykony-
wane "ordinario"; następny postęp w rozwoju tego "Spieltechnik" to quasi-glissando (równieŜ 
na kwintach) w wariacji IV części V Kwartetu smyczkowego (1955) i trzeci etap rozwoju to 
cytowane wyŜej Presto z II Sonaty na skrzypce solo, określane juŜ w pełni jako glissando spi-
ccato. Niemiecki muzykolog zwraca uwagę na stopniowe wydłuŜanie odcinków czasowych 
stosowania tegoŜ sposobu gry: od krótkich, kilkutaktowych sekwencji w Particie, przez 
wypełnienie przebiegu całej wariacji w V Kwartecie, aŜ do długiej ekspansji na przestrzeni 
całej części w Sonacie ("perpetuum-mobileartige Bewegung"). Czynnikiem współtworzacym 
rozwój glissando-spiccato jest agogika: „przemiana tego środka technicznego i jednocześnie 
kolorytu dźwiękowego dotyczy tempa:  

 w Particie :   ćwierćnuta = 124 

 w V Kwartecie : ćwierćnuta z kropką  = 92, czyli ćwierćnuta = 138 

 w II Sonacie :  ćwierćnuta = 144” 5. 

Począwszy od II Sonaty na skrzypce solo Bacewiczówna wprowadza częściowo grafi-
czny rodzaj zapisu (w postaci pochyłych kresek), w którym dokładnie określone są tylko wyso-
kości dźwiękowe w momentach zmiany kierunku melicznego lub przejścia na inną strunę. 

Spośród innych rodzajów artykulacji wyróŜnia się smyczkowanie "saltando" (odbicia 
smyczka od struny w tym samym kierunku). Regularnie stosowane na grupkach dwu- 
i trzydźwiękowych w kompozycjach neoklasycznych juŜ od lat 30-tych w ostatniej dekadzie 
zostają na stałe sprzęŜone takŜe z grą glissando. Zastosowanie tego połączenia towarzyszy 
identyczny jak w glissando spiccato rodzaj notacji, podający tylko dokładnie pierwszy dźwięk 
przebiegu, natomiast posiadają ściśle zapisaną rytmizację. Pochody saltando na etapie sono-
rystycznym wydłuŜają się do następstw sześciodźwiękowych. Projekcja całego szeregu sal-
tandowych przebiegów w kilku partiach tworzy ciekawy efekt kolorystyczny (VII Kwartet 
smyczkowy). Podobnie jak inne środki techniki instrumentów smyczkowych przejawia się 
w róŜnych współczynnikach formalnych: tematach, łącznikach. W kalejdoskopie środków 
sonorystycznych naleŜy do elementów często eksponowanych. 

Kolejnym, artykulacyjno-barwowym środkiem, o duŜej częstotliwości występowania 
jest tremolo sul ponticello. W bardziej wyrazisty sposób odznacza się on w utworach lat 40-
tych i 50-tych. Eksponowane jest w drobnych wartościach rytmicznych oraz na dłuŜszych, 
stojących dźwiękach. Zastosowanie tremola – w odróŜnieniu od innych środków – posiada 
ściśle określoną rolę na planie faktury. Występuje tylko w głosach drugoplanowych, towa-
rzyszacych, jako tło brzmieniowe pobocznej myśli tematycznej, a jeŜeli pojawia się jako 
barwa samoistna to na krótkich odcinkach przejściowych. 

 Technika flaŜoletowa w utworach kompozytorki stosowana jest w stopniu umiar-
kowanym, w postępach melodycznych, w sensie czysto kolorystycznym, a nawet dynamicz-
nym, np. zastosowanie flaŜoletów w III Kwartecie smyczkowym w cz. II na drugim planie ma 

                                                 
5  S. WITTIG, Aspekte der Klangfarbe.., s. 124. 



na celu wyciszenie planu harmonicznego. FlaŜolety naturalne, oktawowe występują jako 
powtarzane dwudźwięki i w postaci arpeggia na wszystkich strunach (charakterystyczne 
w latach 60-tych) lub bariolaŜu na dwóch strunach. Taki efekt barwowy naleŜy do zakresu 
środków sonorystycznych.  

Ponownie pojawia się właściwość pulsacyjno-rytmiczna w arpeggiowanych flaŜoletach 
analogiczna do zjawisk rytmiczno-melicznych figuracji i pasaŜy, czyli zespalania niez-
godnych pulsacji. W tym wypadku polega to na tym, Ŝe arpeggio flaŜoletowe pomyślane na 
trzech strunach zostaje połączone z czwórkowym pulsem, w wyniku czego dolny i górny 
flaŜolet są podwajane. Jest to kolejny przykład na zjawisko wzajemnego przenikania 
właściwości róŜnych środków technicznych. Ten sam specyficzny sposób rytmizowania 
stosowany jest w figuracjach, pasaŜach i flaŜoletach. MoŜna go określić jako efekt podwójnej 
pulsacji melorytmicznej. 

Szersze spektrum ujęcia mają flaŜolety sztuczne, juŜ to z racji moŜliwości ich zasto-
sowania w postępach melodycznych i na wszystkich wysokościach dźwiękowych (wykorzy-
stanie struny skróconej). Oddziaływanie flaŜoletów sztucznych ma sens nie tylko kolorys-
tyczny, lecz równieŜ słuŜy do podkreślenia sekwencji melodycznej, w wysokim rejestrze 
(zastosowanie kwartowego flaŜoletu sztucznego daje wysokość dźwiękową o dwie oktawy 
wyŜszą). W ostatnich kaprysach skrzypcowych kompozytorka daje nowe spojrzenie: mia-
nowicie zestawia bezpośrednio flaŜolety sztuczne i naturalne w jednej grupie rytmicznej 
(w rytmie punktowanym), a nawet pizzicato na flaŜoletach. Te dwa sposoby nie były 
wcześniej stosowane. 

Wszystkie rodzaje artykulacji posiadają przede wszystkim wartość kolorystyczną. Są 
stałymi współczynnikami warsztatu kompozytorki, współtworzącymi kompleks właści-
wości indywidualnych. Funkcjonowanie odmian artykulacyjnych poddane jest określonym 
regułom postępowania. Powtarzalność i znaczna częstotliwość danych środków, utrwalanie 
ich w róŜnych układach, konfiguracjach i rozwój na przestrzeni poszczególnych etapów 
twórczości pozwala na ich klasyfikację w gronie cech idiomatycznych. 

PODSUMOWANIE 

Omówione środki techniki skrzypcowej posiadają wspólną, nadrzędną właściwość: są 
stosowane zawsze zgodnie z naturą, specyfiką instrumentu, wynikają z niej. Bacewiczówna 
wszechstronnie wykorzystuje potencjał techniczno-brzmieniowy skrzypiec i moŜliwości 
tkwiących w danym sposobie gry. Indywidualną cechą postępowania twórczego jest multi-
plikacja odmian w zakresie przyjętych środków technicznych oraz sposób zaprojektowania 
ich w fakturze. Tutaj inwencja autorki Koncertu na orkiestrę smyczkową wypowiada się naj-
pełniej. KaŜdy z wariantów określonego elementu technicznego zachowuje jego strukturalny 
rdzeń, a w sferze róŜnicowania odwołuje się do melorytmiki. 

GraŜyna Bacewicz eksponuje przyjęty element w grze solowej i jednocześnie włącza go 
w układy wielogłosowe, przebiegające symultatywnie, co ukazuje jego dodatkowy walor. 
Zastosowanie tychŜe środków w utworze solowym, kameralnym, orkiestrowym i w partiach 
innych instrumentów smyczkowych (altówek, wiolonczel z wyłączeniem kontrabasów) to 
istotne znamię warsztatu kompozytorki. Taki rodzaj postępowania nadaje omawianym 
środkom cech uniwersalności. KaŜdy z omówionych sposobów gry posiada własny profil 
brzmieniowy. Ich zestawianie w przebiegu muzyki czyni styl kompozytorki wysoce indywi-
dualnym. „Mogę się nawet pochwalić paru odkryciami w smyczkach” – tak lapidarnie 
komentuje Bacewiczówna swe twórcze doświadczenia z lat 60-tych w Szkicu odpowiedzi na 
nieznaną ankietę6. 

                                                 
6  GRAśYNA BACEWICZ, Szkic odpowiedzi na nieznaną ankietę, "Ruch Muzyczny" 1969, nr 7, s. 4 



Na zakończenie powróćmy ponownie do słów Eugenii Umińskiej: „Nie tylko my, polscy 
skrzypkowie, współcześni GraŜynie, którym wiadome jest, Ŝe była doskonałą wiolinistką, ale 
równieŜ następne pokolenia skrzypków zdadzą sobie sprawę w zetknięciu ze skrzypcowymi 
i kameralnymi utworami Bacewiczówny, Ŝe pisała je skrzypaczka” 7. 

 

 

 

 

                                                 
7  EUGENIA UMIŃSKA, [Wspomnienia o kompozytorce], "Ruch Muzyczny" 1969, nr 7, s. 9 (numer poświęcony 

GraŜynie Bacewicz).  



 



 



 

 

 



 

 
 


