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CzyŜ nie najciekawsze są te okresy w historii sztuki, w których wszystko dopiero się 

rodzi, kiedy powstaje nowa jakość, kiedy „stare” walczy z „nowym”? Bo pomimo, iŜ cała 
historia kultury jest wielkim, nie kończącym się procesem i tylko teoretycy starają się objąć 
jak największe obszary historii danej dziedziny sztuki jako zjawiska spójne, o określonych, 
zdefiniowanych cechach stylistycznych, to jednak zdarzają się lata, kiedy wyraźnie krysta-
lizują się nowe prądy i kierunki. 

Okresem, który mimo wielu prób podejmowanych przez badaczy z róŜnych 
ośrodków, pozostaje wciąŜ jednym z punktów spornych w historii muzyki, jest tzw. okres 
przedklasyczny – epoka tak róŜnorodna i interesująca, iŜ uŜywanie w jej nazwie przedrostka 
„przed” i traktowanie kilkudziesięciu lat, które przyniosły niezwykle doniosłe zmiany za-
równo w zakresie estetyki muzycznej, jak i warsztatu kompozytorskiego, li tylko jako okres 
poprzedzający klasycyzm – a właściwie w oczach części badaczy poprzedzający dorobek 
tylko trzech klasyków wiedeńskich – wydaje się być wyjątkowo krzywdzące. PoniewaŜ 
jednak Ŝaden z postulowanych terminów na określenie tego okresu historii muzyki nie 
zyskał ogólnej akceptacji, referat ten będzie przeglądem elementów poszczególnych stylów, 
które moŜna zaobserwować w muzyce omawianego okresu. Ograniczenie czasowe tylko do 
II połowy XVIII wieku wynika ze specyfiki Drezna – rezydencji elektorskiej (przez pewien 
czas takŜe królewskiej), jednego z waŜniejszych centrów muzycznych Europy, w którym 
umiłowanie władców do opery barokowej wpłynęło w XVIII wieku w istotny sposób na 
kształt Ŝycia muzycznego i twórczość działających tam kompozytorów1. Rzeczywistą zmianę 
w rozwoju muzyki drezdeńskiej moŜna zaobserwować po wojnie siedmioletniej, a więc po 
roku 1763. 

Po okresie absolutyzmu, wraz z panowaniem nowego władcy, Fryderyka Augusta III 
(początkowo ze względu na młody wiek zastępowanego przez stryja Ksawerego), w Dreźnie 
zakończył się okres bezwzględnej dominacji dworu i zapanowała większa niŜ dotychczas 
swoboda twórcza. Wydaje się, iŜ w dziedzinie muzyki instrumentalnej nie moŜna mówić 
w tym czasie o powstaniu drezdeńskiej szkoły kompozytorskiej. Byłoby to zapewne moŜli-
we, jednak elektor miał zwyczaj muzykowania za bardzo szczelnie zamkniętymi drzwiami2 
(zaszczytu grania z władcą dostępował właściwie tylko jego „muzyczny Intimus” Peter 
August), co nie pozwoliło mu zgromadzić wokół siebie grona współpracujących ze sobą 

                                                 
1  Por. np. CHARLES BURNEY, Tagebuch einer musikalischen Reise. Tłum. C. D. Ebeling, 3 tomy, Hamburg 1772/73, 

repr.: Kassel-Basel-etc. 1959; TENśE, The present state of Music in Germany, the Netherlands, and United Provinces 
or The Journal of a Tour through those Countries, undertaken to collect Materials for a General History of Music, 2 vol., 
London 1773; RICHARD ENGLÄNDER, Die Dresdner Instrumentalmusik in der Zeit der Wiener Klassik, Uppsala 1956; 
TENśE, Dresdner Musikleben und Dresdner Instrumentalpflege in der Zeit zwischen Hasse und Weber, “Zeitschrift  
für Musikwissenschaft“ 14 (1931/32), s. 410-421; MORITZ FÜRSTENAU, Beiträge zur Geschichte der Königlich Säch-
sischen musikalischen Kapelle, Dresden 1849; TENśE, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden, 
Leipzig 1971. 

2  CH. BURNEY, Tagebuch..., t. III Durch Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg und Holland, s. 12 nn. 



muzyków3. Drezdeńska sonata na instrumenty klawiszowe w II połowie XVIII wieku jest 
więc bardziej sumą zjawisk jednostkowych (nie tyle w odniesieniu do poszczególnych utwo-
rów, ale bardziej w odniesieniu do kaŜdego z kompozytorów) niŜ tworem o określonych 
kształtach i jasnej stylistyce. KaŜdy z twórców wykreował swój świat muzyczny i stworzone 
przez niego sonaty posiadają znamiona określonego stylu, ewentualnie pewnej mieszanki 
stylistycznej. MoŜliwe jest co prawda przeprowadzenie logicznej linii rozwoju drezdeńskiej 
sonaty na instrumenty klawiszowe tego okresu od utworów najsilniej związanych z 
barokiem po utwory w stylu brillant. Istnieją pewne prawidłowości. Nie ma jednak spójnego 
oblicza sonat choćby kilku kompozytorów4. 

Drezdeńskich twórców sonat na instrumenty klawiszowe z II połowy XVIII wieku 
naleŜy podzielić na dwa pokolenia. Do pierwszej generacji naleŜą Christlieb Siegmund 

                                                 
3  W. A. Mozart był zaskoczony, iŜ elektor Saksonii chciał słuchać jego gry. Pisał: „...przyszła wiadomość, Ŝe 

mam grać na dworze następnego dnia [...] To jest tutaj coś zupełnie niezwykłego, gdyŜ normalnie bardzo tu 
trudno uzyskać posłuchanie; i Ty wiesz, Ŝe nie robiłem sobie na tutaj Ŝadnych nadziei...” („...kam die 
Nachricht, dass ich den folgenden Tag [...] bei Hofe spielen sollte. – Das ist ganz was Außerordentliches für 
hier; denn hier kommt man sonst sehr schwer zu Gehör; und Du weißt, daß ich gar keinen Gedanken auf hier 
hatte...“ – List W. A. Mozarta z 13 kwietnia 1789 roku.  Cyt. za ERICH H. MÜLLER, Dresdner Musikstätten, 
Dresden 1931, s.14).  

4  Wnioski przedstawione w niniejszej publikacji są wynikiem analizy około stu sonat drezdeńskich twórców 
z II połowy XVIII w. Utwory te są przechowywane (głownie w postaci manuskryptów) w Sächsische Landes-
bibliothek w Dreźnie. Są to następujące zbiory sonat (zbiory umieszczone pod wspólną cyfrą rzymską 
zawierają te same sonaty): 

PETER AUGUST 

I.  - [39] Sonate per il Cembalo, Mus. 3065-T-1 
- [39 Klaviersonaten] Sonata per il Cembalo di Pietro Augusto, Mus. 3065-T-2 
- [5 Klaviersonaten] Sonata per il Cembalo di Pietro Augusto, Mus. 3065-T-3 
- [3 Klaviersonaten] Sonata per il Cembalo di Pietro Augusto, Mus. 3065-T-4 

II.  - VI. Sonate / per il Cembalo / di / Pietro Augusto, Mus. 3065-T-5 
- VI. Sonate / per il Cembalo / di / Pietro Augusto, Mus. 3065-T-5a 

CHRISTLIEB SIEGMUND BINDER 

I.  - Sei Suonate / per il Cembalo / dedicate / A SUA ALTEZZA REALE / MARIA ANTONIA / PRINCIPESSA 
REALE / ed / ELETTORE DI SASSONIA, / composta da / Christlieb Sigimondo Binder, / Musico di Camera di 
S. M. II Re di Polonia, / Elettore di Sassonia, / OPERA Ima / Alle Spese dell`Autore in Dresda, Mus.3117-T-1 

II.   – Sei Sonate / per il / Cembalo / umilmente dedicate / a Sua Altezza Serenissima / Amalia Augusta / Elettrice di Sas-
sonia, / composte di / Christlibio Sigimondo Binder, Mus. 3117-T-2 
– Sei Sonate / per il / Cembalo / umilmente dedicate / a Sua Altezza Serenissima / Amalia Augusta / Elettrice di Sas-
sonia, / composte di / Christlibio Sigimondo Binder, Mus. 3117-T-2a 
– Sei Sonate / per il / Cembalo umilmente dedicate / a Sua Altezza Serenissima / Augusta Amalia / Elettrice di Sas-
sonia, / composte di / Christlibio Sigimondo Binder, Mus. 3117-T-2b 

III.  – Sei / Sonate / per il / Cembalo divotissimamente dedicate / alla / Serenissima Principessa Reale / di Polonia / e Du-
chessa di Sassonia / Maria Anna Giuseppa / di Binder, Mus. 3117-T-3 

IV.  - SEI SONATE / Per il / CEMBALO / composte di / Christlibio Sigimondo Binder, Mus. 3117-T-6 

JOHANN GOTTLIEB NAUMANN 

I. – SIX SONATES / pour / L`HARMONICA, / qui peuvent servir aussi pour le / PIANO FORTE / dedies / a / 
Monsieur Le Baron / Patrick d`Alströmer / par / Naumann. / a Dresde, ches Hilscher., Mus. 3480-T-5 

II.  – SIX / Sonates pour l`Harmonica / ou / Forte Piano / composees / par / NAUMAN. / Seconde Partie. / a Dresde / 
ches P. C. Hilscher, Mus. 3480-T-6 

JOSEPH SCHUSTER (?) 

– VI / SONATES per il Cembalo / dell`Opera / Rübenzahl / di / Giuseppe Schuster / Dedicate a [nieczytelne skróty 
tytułów] Maria Anna / [nieczytelne] 1791, Mus. 3952-B-1 

FRANZ SEYDELMANN 

I.  – VI. / Sonate / per il Cembalo Solo / Dedicate / a / S. A. S. L`Elettore di Sassonia etc. / dal suo piu umile e / somesso 
Servo / Francesco Seydelman, Mus. 3550-T-1 

II.  – Sonata [per il Cembalo] / Di Franc. Seydelmann, Mus. 3550-T-6. 



Binder (1723-1789) i Peter August (1726-1787)5. Młodsze pokolenie tworzą: Johann Gottlieb 
Naumann (1741-1801), Joseph Schuster (1748-1812) i Franz Seydelmann (1748-1806). RóŜnice 
między tymi dwoma pokoleniami twórców są bardzo wyraźne i zaznaczają się zarówno  
w sferze ich działalności artystycznej, jak i w warsztacie kompozytorskim. 

Trzon działalności Augusta i Bindera przypada na najtrudniejsze lata powojenne i wiąŜe 
się z walką o przetrwanie, jaką toczyła wtedy cała ludność Drezna6, natomiast słynni trzej 
drezdeńscy kapelmistrzowie, Naumann, Schuster i Seydelmann, działali w pewnej mierze  
w zmienionych warunkach, kiedy do Drezna wracała stabilizacja, a wydatki na kulturę i sztu-
kę mogły znów stopniowo rosnąć. August i Binder bardzo cięŜko i intensywnie pracowali, 
mieli niezwykle duŜo obowiązków na dworze i w kościele. Związani silnie z dworem nie 
starali się budować swej kariery i zaistnieć jako wirtuozi i kompozytorzy poza granicami 
Saksonii. Nowe pokolenie twórców zdaje się prezentować odmienną postawę wobec Ŝycia. 
Naumann, Schuster i Seydelmann rozpoczęli swą drogę artystyczną od podróŜy do Italii, 
dzięki której ich osobowości twórcze mogły się rozwinąć, a ich talent został dostrzeŜony. 
Naumann i Schuster wykorzystali swą szansę na zrobienie międzynarodowej kariery, 
Seydelmann związał się na stałe z Dreznem, ale teŜ wykorzystał swe moŜliwości i wzbudził 
wielkie zainteresowanie nie tylko publiczności, ale takŜe wydawców oraz środowisk 
artystycznych.  

Drezdeńscy autorzy zbiorów sonat, podobnie jak kompozytorzy z innych ośrodków 
niemieckich, prezentują niezwykle bogatą i róŜnorodną paletę barw zarówno w dziedzinie 
estetyki muzycznej, jak i w zakresie techniki komponowania. Omawiając niemiecką muzykę 
II połowy XVIII wieku nie moŜna uniknąć nawiązań do baroku. Omawiając muzykę 
drezdeńską tego okresu tym bardziej nie da się ich uniknąć, chociaŜby dlatego, iŜ siła 
oddziaływania muzyki Jana Sebastiana Bacha była w II połowie XVIII wieku w środowisku 
kompozytorów saksońskich wciąŜ wystarczająco znacząca, aby wycisnąć wyraźne piętno na 
ich twórczości. Ale barok to nie tylko kunszt mistrza z Lipska, to takŜe wspaniała tradycja 
wielu niemieckich organistów, francuskich klawesynistów oraz włoskich kompozytorów 
operowych. Wszyscy oni wywarli znaczący wpływ na drezdeńską sonatę na instrumenty 
klawiszowe z II połowy XVIII wieku. W początkowej fazie omawianego okresu nie do 
przecenienia są wpływy tzw. fryderycjańskiego rokoka. Wydaje się, Ŝe o ile poprzez wzmo-
Ŝone kontakty z muzykami berlińskimi w dziedzinie warsztatu kompozytorskiego w pierw-
szym pokoleniu twórców drezdeńskich waŜną rolę odegrał dworski styl galant, o tyle 
w warstwie ideowej, duchowej, uczuciowej, w sposobie uprawiania muzyki przez przedsta-
wicieli róŜnych grup społecznych ogromne znaczenie miał empfindsamer Stil, a więc styl 
wzmoŜonej uczuciowości. Przypomnijmy – styl galant miał stanowić przejście od stylu 
ścisłego do stylu swobodnego, przy czym styl ścisły był chętnie utoŜsamiany z muzyką 

                                                 
5  W tym pokoleniu naleŜy teŜ wymienić ucznia Jana Sebastiana Bacha, Christopha Transchela (1721-1800). Był 

on typowym „twórcą modnym” (określanym jako „Mann des Modischen”), komponującym chętnie menuety 
i polonezy. Mimo bardzo pochlebnych opinii współczesnych (wspomina go np. Johann N. FORKEL w Musi-
kalischer Almanach für Deutschland /Leipzig 1782-1784/, a takŜe JOHANN FRIEDRICH REICHARDT w: Briefe eines 
aufmerksamen Reisenden, die Musik betreffend, Frankfurt 1774-76) Transchel podzielił los wielu innych muzyków 
nadto hołdujących  modzie – uwielbiany za Ŝycia, zaraz po śmierci tonie w niepamięci. Zachowała się tylko 
jedna jego sonata (Sonata. Dell Signr: Transchel, SL-B Mus. 3136-T-2). Jest ona jednak zdekompletowana, trudno 
więc oceniać Transchela jako twórcę sonat. Zachowana część sonaty nie wnosi istotnych elementów do 
omawianej tematyki. Łączy ona elementy stylu Jana Sebastiana Bacha ze stylem galant.  

6  „Drezno jest obecnie smutną rezydencją, będąc [kiedyś] siedzibą Muz i miejscem przyjemności, jest obecnie 
tylko przybytkiem Ŝebractwa, złodziejstwa i nędzy. [...] dwór jest zmuszony porzucić geniuszy i utalentowa-
nych i – wzajemnie – jest przez nich porzucony!” („Dresden is at present a melancholy residence, from being 
the seat of the Muses, and habitation of pleasure, it is now only a dwelling for beggary, theft, and wre-
tchendnefs. [...] the court is obliged to abandon genius and talents, and is, in turn, abandoned by them!” – 
CH. BURNEY, The present State of Music..., t. II, s. 58 n.). 



barokową. Ale – co niezwykle waŜne – styl galant mógł obejmować róŜnorodne utwory, jeśli 
tylko odpowiadały one gustom człowieka galant i potrafiły poruszyć jego serce. To ostatnie 
stwierdzenie prowadzi juŜ bezpośrednio do stylu wzmoŜonej uczuciowości, który nie był 
stylem dworskim, lecz mieszczańskim i właściwie jego głównym postulatem było „porusza-
nie serc”, prowadzące do „wspólnego obcowania dusz”. To właśnie Empfindsamkeit 
wyniosła na wyŜyny klawikord – cichy i delikatny, traktowany dotąd bardziej jako instru-
ment do komponowania i ćwiczenia. Utwory w stylu galant nie powinny być pompatyczne, 
udziwnione, powinny być natomiast lekkie, miłe i przyjemne. Czy dany utwór odpowiadał 
wymogom tego stylu decydował zawsze tzw. człowiek galant. To on był punktem odnie-
sienia i ostateczną wyrocznią. Utwory Empfindsamkeit miały odpowiadać naturalnej po-
trzebie serca do ulegania wzruszeniom. Wydaje się, iŜ miały być proste nie na znak protestu 
przeciwko barokowemu patosowi, ale po to, aby kaŜdy, nawet najmniej biegły technicznie 
amator nie miał Ŝadnych problemów z wykonywaniem tych kompozycji, które poprzez swą 
prostotę i uczuciowość przemawiały do jego (juŜ niejako z załoŜenia) wraŜliwego serca. To 
nie kościół ze swą wspaniałą akustyką i bogato brzmiącymi organami, to nie pysznie zdobio-
na komnata dworska ani tym bardziej sala koncertowa, były najwaŜniejszymi miejscami, 
w których naleŜało przeŜywać owe „subtelne drgnienia duszy”. Miejscem najbardziej prede-
stynowanym do wykonywania delikatnych utworów Empfindsamkeit były domy – miesz-
czańskie, szlacheckie, ksiąŜęce, królewskie. To była epoka rozkwitu muzykowania domo-
wego. Wierzono, iŜ poprzez te najbardziej osobiste wzruszenia, poprzez wraŜenia estetycz-
ne, moŜna zmienić postawy etyczne; wierzono, Ŝe obcowanie z doskonałością sztuki 
doskonali samego człowieka, a więc – idąc dalej tym tropem – społeczeństwo staje się coraz 
doskonalsze. I rzeczywiście, owe serca o wzmoŜonej uczuciowości spotykały się na gruncie 
filozofii, literatury i muzyki, gdzie niewątpliwie tworzył się nowy rodzaj więzi, solidarności 
międzyludzkiej. Właśnie wiek XVIII przyniósł Rewolucję Francuską z hasłami: wolność, 
równość, braterstwo.  

PołoŜenie geopolityczne Drezna w naturalny sposób stawiało to miasto pomiędzy 
wpływami Berlina i Wiednia. Jednak niezaleŜnie od przewagi elementów charakterystycz-
nych dla ośrodków północno- czy teŜ południowoniemieckich, znamiona stylu włoskiego  
i stylu francuskiego były w niemieckiej muzyce tego okresu tak oczywiste i organicznie sple-
cione z twórczością kompozytorską, iŜ w II połowie XVIII wieku trudno byłoby sobie wyo-
brazić sonaty, stworzone z pominięciem elementów romańskich. Zarówno włoska melodyj-
ność, uznanie piękna jako wartości samej w sobie, wpływy sinfonii, opery oraz muzyki 
ludowej, jak i wypracowana przez twórców francuskich przejrzystość faktury, a takŜe jej 
bogactwo (szczególnie w zakresie sztuki tworzenia na klawesyn), zasady harmoniczne, sy-
metryczność budowy stanowią bazę, na której wypracowywali swój indywidualny styl 
kompozytorzy drezdeńscy. 

AŜ do końca panowania Augusta III, a więc do końca wojny siedmioletniej, okresu 
bezpośrednio poprzedzającego czas omawiany w dzisiejszym wystąpieniu, w Dreźnie kró-
lowała muzyka włoska i francuska. Jedynym w tej dziedzinie wyróŜnikiem kolejnych 
panujących było określenie stylu dominującego w danym momencie. Raz był to więc styl 
francuski, a raz włoski, co od dłuŜszego czasu właściwie oznaczało prymat opery francuskiej 
lub włoskiej. Nie naleŜy jednak zapominać, iŜ była to epoka odkrywania toŜsamości 
narodowej Saksończyków w wielu aspektach, m.in. artystycznym i naukowym, a w Dreźnie 
rozpoczął się właśnie okres rozkwitu kultury mieszczańskiej – niemieckiej kultury miesz-
czańskiej7.  

                                                 
7  Silne tendencje narodowościowe narodziły się w Saksonii juŜ w XVII wieku. W 1687 roku na Uniwersytecie 

w Lipsku Christian Thomasius wygłosił pierwszy w historii wykład po niemiecku. Te tendencje stopniowo się 
nasilały. Gotthold Ephraim Lessing zaczął mówić o niemieckiej literaturze, Johann Joachim Quantz o niemiec-



Drezno, stanowiące dotąd symbol wspaniałego centrum operowego, posiadało takŜe 
tradycje w zakresie muzyki instrumentalnej, ale w I połowie XVIII wieku nie odegrała ona 
na tyle waŜnej roli, aby mogła stanowić punkt odniesienia. O ile skomponowano tu znaczące 
opery i powstało wiele niezwykłych, słynnych w całej Europie przedstawień operowych, 
o tyle inne dziedziny twórczości kompozytorskiej pozostały w cieniu opery. Zresztą po do-
kładnym prześledzeniu historii drezdeńskiej sonaty na instrumenty klawiszowe w II poło-
wie XVIII wieku nieodparcie nasuwa się konkluzja, iŜ po pokoleniu Augusta i Bindera 
przyszła nowa generacja – Naumann, Schuster i Seydelmann – która znów za trzon swojej 
twórczości uznała muzykę wokalno-instrumentalną, głównie operę. Bardzo krótki był więc 
czas panowania (jeśli w ogóle moŜna uŜyć takiego określenia w odniesieniu do cięŜkich 
czasów powojennych) muzyki instrumentalnej w Dreźnie. Nawet wobec trudności finan-
sowych państwa i zmienionej sytuacji (bo nowy władca preferował muzykę instrumentalną), 
nawet wobec niemoŜności wystawiania „prawdziwych”, duŜych oper, kompozytorzy nadal 
je tworzyli, tyle Ŝe teraz wystawiali je poza granicami Saksonii. A sami Drezdeńczycy zaczęli 
gustować w nie tak kosztownym i monumentalnym jak opery Hassego i Metastasia 
singspielu8. 

Rozwój drezdeńskiej sonaty na instrumenty klawiszowe II połowy XVIII wieku roz-
poczyna się od etapu, który w duŜym uproszczeniu moŜna określić jako berliński (w uprosz-
czeniu, bo przecieŜ sam styl, obowiązujący za czasów fryderycjańskich w Berlinie, obejmo-
wał takŜe bogatą spuściznę kompozytorów romańskich) – po etap wiedeński, utoŜsamiany 
(co jest takŜe ogromnym uproszczeniem, bo przecieŜ twórczość Haydna, Mozarta i Beetho-
vena to ciągła ewolucja, a nie stagnacja) z dokonaniami klasyków wiedeńskich. Uznając 
i podkreślając fakt niejednorodności stylistycznej zjawiska określanego jako sonata klasycz-
na, moŜna stwierdzić, iŜ utwory części drezdeńskich twórców korelują w pewnej mierze 
z dokonaniami Haydna, Mozarta i Beethovena. W toku pracy badawczej okazało się teŜ, iŜ 
twórczość sonatowa Schustera wykracza juŜ poza konwencję, utoŜsamianą z klasykami 
wiedeńskimi. Jego sonaty zostały włączone do tego opracowania warunkowo, gdyŜ ich 
rękopis jest umieszczony pod inną sygnaturą (naleŜy bowiem do większego zbioru, 
obejmującego utwory róŜnych kompozytorów), a sam tytuł cyklu sonat moŜna uznać za 
dyskusyjny, gdyŜ określenie sonat jako VI Sonates per il Cembalo dell`Opera Rübenzahl di 
Giuseppe Schuster nie precyzuje dokładnie, czy Schuster był tylko kompozytorem opery, czy 
takŜe cyklu omawianych sonat. PowyŜsze wątpliwości nie mogą być – w świetle źródeł zna-
nych autorce niniejszej pracy – rozwiane z całą stanowczością. Jednak badania porównaw-
cze, jakie zostały przeprowadzone przez autorkę przy pomocy innych rękopisów Schustera, 
których autorstwo nie budzi Ŝadnych wątpliwości, zdają się wskazywać na to, iŜ charakter 
pisma (zarówno w odniesieniu do nut, jak i do liter) jest taki sam9. Schuster odrzucił tak 
Ŝywotną w Dreźnie tradycję. Posiadał on ogromną łatwość w posługiwaniu się językiem 

                                                                                                                                                         
kiej muzyce i upodobaniach. Z czasem rodzą się tendencje Empfindsamkeit i Sturm und Drang, prowadzące 
w efekcie do powstania nowej orientacji estetycznej – romantyzmu (PETER HOLLFELDER, Geschichte der 
Klaviermusik. T. I, Wilhelmshaven 1989, s. 67).  

8  W 1769 roku (z okazji ślubu elektora) wystawiono operę włoską w wielkim stylu. Była to Clemenza di Tito J. 
G. Naumanna. Ze względu na trudności finansowe państwa inne opery Naumanna drezdeńska publiczność 
znała w wersji koncertowej (WOLFRAM STEUDE, ORTRUN LANDMANN, EBERHARD KREMTZ, MATTHIAS HERRMAN, 
hasło: Dresden, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. II,  Sachteil, Kassel-Basel-etc. 1995, t. 2, szp. 1541). 

9  Jednym z waŜkich argumentów moŜe być teŜ fakt duŜej niedbałości o szczegóły i kaligrafię muzyczną. Po 
analizie portretu charakterologicznego Schustera, jaki rysuje się w poświęconych mu fragmentach listów, czy 
teŜ publikacjach, zdaje się on naleŜeć do osób, obdarzonych niezwykłą inwencją, fantazją i polotem, ale 
zupełnie nie dbających o szczegóły. Jest to argument spekulatywny, jednak wydaje się, iŜ posiada duŜą dozę 
prawdopodobieństwa. 



muzycznym, charakterystycznym dla muzyki południowoniemieckiej10. Jeśli wnioski, poczy-
nione w tej pracy zostaną potwierdzone poprzez badania dokumentów ze Staatsarchiv 
Dresden, to byłby Schuster twórcą nie tylko drezdeńskiego stylu fortepianowego, co nie 
ulega wątpliwości, ale takŜe twórcą drezdeńskiej sonaty fortepianowej w stylu brillant.  

Jakkolwiek nie tylko Naumann i Seydelmann, ale juŜ August i Binder starali się 
uwzględniać w swych sonatach nowości stylistyczne – w swej działalności artystycznej na 
dworze stykali się przecieŜ z najnowszą literaturą muzyczną – to jednak wciąŜ wyraźnie 
sięgali do bogactwa środków, wykształconych w minionej epoce. Niewiele utworów stanowi 
wierne nawiązanie do barokowej techniki tworzenia, niewiele jest fug i inwencji. Niewiele 
więc konsekwentnej polifonii i ewolucyjnego kształtowania formy. Barokowe snucie moty-
wiczne osiąga teraz w figuracjach nieco odmienną, lŜejszą postać. Figuracje te raczej nie mają 
charakteru tematycznego, choć w połączeniu z progresją tworzą nieraz struktury, które zdają 
się odpowiadać współczynnikom formy sonatowej (w tym czasie nie było jeszcze tego termi-
nu), które Galeazzi określił jako secondo motivo i passo charatteristico. Wyrazisty i na ogół 
juŜ w pełni ukształtowany jest tylko temat główny, a więc według nomenklatury Galeazzie-
go, motivo principale. Podstawowym wyznacznikiem nowego stylu, niezwykle konsekwen-
tnie stosowanym przez twórców tego okresu jest nowy typ faktury – często bardzo osz-
czędnej w środkach, dwugłosowej. Jednak zarówno August, jak i Binder nie ograniczają się 
do prostej melodii na tle akompaniamentu. Równie konsekwentnie wplatają odcinki 
polifonizujące, dbają o to, aby głosy dialogowały i korespondowały ze sobą na zasadzie 
imitacji. Bardzo wyraźnym nawiązaniem do szkoły berlińskiej jest bogactwo rytmiczne 
sonat. Niezwykle skomplikowane grupy rytmiczne, ogromna rola punktacji (pojedynczej 
i podwójnej), triol, synkop, bardzo rozdrobnionych rytmicznie grup jest wyraźnym nawiąza-
niem do sztuki tworzenia kompozytorów berlińskich. Jednak takŜe i w tej dziedzinie wkrada 
się echo minionej epoki i czasami pojawiają się fragmenty, a nawet całe części o dość 
jednorodnej motoryce lub konsekwentnej, miarowej punktacji, ewentualnie ostinatowej 
rytmice w basie. Największym bogactwem rytmicznym i róŜnorodnością odznaczają się 
sonaty Augusta. On teŜ prezentuje największe bogactwo progresji, stanowiących wyraźne 
nawiązanie do muzyki baroku.  

Sonaty Augusta i Bindera właściwie stoją na granicy pomiędzy prymatem harmoniki  
i melodyki. Wyraźny jest w nich odwrót od bogactwa harmoniki mistrzów polifonii, ale nie 
są to teŜ proste utwory, bazujące na połączeniach dominantowo-tonicznych i wykorzystujące 
głównie triadę. August jest bardziej ostroŜny, ale Binder w niektórych utworach ukazuje 
bogactwo swej fantazji harmonicznej. Z kolei domeną Augusta jest wspomniane wcześniej 
upodobanie do progresji, które wprowadzają w kaŜdym bodaj przypadku nowy, a przy-
najmniej zmodyfikowany afekt, stanowiąc przeciwwagę dla nieco matematycznej sztuki 
w stylu berlińskim. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy w tych odcinkach waŜniejszą rolę 
odgrywa ładunek emocjonalny, zawarty w schemacie harmonicznym, czy teŜ sama linia 
melodyczna, której rola na pewno wzrasta.  

Binder takŜe stosuje progresje. W jego sonatach moŜna juŜ jednak zauwaŜyć fragmenty 
(nawet tematyczne) o nowszym, bardziej śpiewnym charakterze melodii. Wydaje się, iŜ 

                                                 
10  J. Schuster był bardzo cenionym kompozytorem. Zarówno jego charakter, jak i styl tworzenia nieodparcie 

kojarzą się z W. A. Mozartem (Richard Engländer w Die Dresdner Instrumentalmusik in der Zeit der Wiener 
Klassik /Uppsala 1956, s. 70 n./ twierdzi: „...kaum ein anderer junger Komponist in Deutschland in den 1770er 
Jahren so unmittelbar an Mozart heranführt wie Joseph Schuster, der doch weder einer Wiener noch einer 
Mannheimer Schule angehörte, sondern rein Dresdner Kind war [...]. Mit seinem sprühenden Temperament 
und einem aüßerst wachen Sinn greift er im Vorbeigehen spielend das Stichwort süddeutscher Kammermusik 
auf, mit absoluter Natürlichkeit streift er romanische und österreichische Volksmusik.“). W liście do ojca 
z 6 października 1777 roku sam W. A. Mozart przyznał, iŜ jest moŜliwe, Ŝe będzie się starał napisać sześć 
utworów podobnych do duetów Schustera.  



Binder zbliŜał się w niektórych utworach do śpiewności utworów Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. WciąŜ jednak dominującą rolę odgrywał u niego – tak, jak i u Augusta, inny – 
bardziej ostry i wyrazisty typ melodyki. Lekka, delikatna faktura części utworów Augusta, 
a takŜe Bindera, zdaje się być odzwierciedleniem ideałów Empfindsamkeit. Jednak brak 
wyraźnego prymatu melodii nad czynnikiem harmonicznym (a przypomnijmy, iŜ Empfind-
samkeit deprecjonowała harmonikę jako twór matematyczny, a więc – w przeciwieństwie do 
melodyki – niezgodny z mową serc) oznacza, iŜ nie jest to wyraźnie empfindsamer Stil. Na 
pewno jednak są to sonaty do domowego muzykowania, do intymnej „rozmowy z martwym 
instrumentem”, dedykowane wprawdzie członkom rodziny elektorskiej, ale przeznaczone 
dla wszystkich miłośników muzyki. Niejedno zdaje się łączyć te utwory z sonatami Carla 
Philippa Emanuela Bacha.  

W sonatach Augusta i Bindera pojawia się – choć nie pełni dominującej roli – bas 
Albertiego; wyraźne są teŜ nawiązania do tańców suity. Zarówno Binder, jak i August 
przełamują głoszoną w Berlinie hegemonię afektu głównego. Binder podejmuje nawet próby 
łączenia w ramach jednego tematu odcinków o wyrazistym rysunku z fragmentami 
śpiewnymi. Wydaje się, iŜ jego największym osiągnięciem jest nasycenie barokowego patosu 
głębokimi treściami emocjonalnymi i stworzenie kilku sonat o wyrazie dramatycznym 
daleko wykraczającym poza estetykę okresu przedklasycznego, wykorzystujących barokową 
zasadę chiaro-scuro dla stworzenia większej dramaturgii utworu, kojarzącej się nieodparcie 
z sonatami młodszego o niemalŜe pół wieku Beethovena. 

Poza głównym nurtem rozwaŜań o wpływach północno- i południowoniemieckich  
w sonatach drezdeńskich twórców pozostają sonaty Naumanna, gdyŜ elementy niemieckie 
zdają się odgrywać w nich poślednią rolę, ustępując stylistyce włoskiej i wyraźnym nawią-
zaniom do opery. Trudno uchwycić w nich elementy formy sonatowej, trudno teŜ dostrzec 
przebieg uczuć, charakterystyczny dla muzyki niemieckiej tego okresu, natomiast zarówno 
dwuczęściowy cykl z wolniejszą częścią początkową, jak i rodzaj dramaturgii w ramach 
danego cyklu lub części zdaje się wyraźnie nawiązywać do włoskich form – i to zarówno 
wokalno-instrumentalnych, jak i czysto instrumentalnych. Na przykład Sonata III z II tomu 
Sonat na glasharmonikę lub fortepian (SL-B: Mus. 3480-T-6) zdaje się być wiernym przeniesie-
niem recytatywu i arii na grunt instrumentalny, przy czym zostają zachowane pewne środki 
fakturalne, wskazujące wyraźnie, jakie instrumenty orkiestry operowej powinny towarzy-
szyć śpiewakowi. W przypadku tego utworu zresztą sam kompozytor zasygnalizował swą 
intencję – w pierwszej części (Adagio), po trwającym półtora taktu wstępie (który miał być 
zapewne w zamyśle kompozytora przeniesieniem wstępu orkiestrowego na glasharmonikę), 
Naumann dopisał skrót „Recit.”. Jedynie w niektórych częściach sonat Johanna Gottlieba 
Naumanna rysuje się silny wpływ Jana Sebastiana Bacha. Jednak kompozytor ten, darzący 
wielkiego mistrza z Lipska ogromnym szacunkiem, w odróŜnieniu od twórców poprzednie-
go pokolenia, raczej nie tyle wplata elementy barokowe, co stosuje w konkretnych częściach 
wyraźną archaizację języka muzycznego, na przykład barokową fugę. Styl poszczególnych 
sonat, czy teŜ części jest u niego bardziej wyrazisty. 

Niemiecka stylistyka jest bardzo bliska kolejnemu twórcy, takŜe naleŜącemu do 
przedstawicieli nurtu operowego, Seydelmannowi. Co prawda i on pozostaje pod silnym 
wpływem muzyki włoskiej, ale z powodzeniem łączy wpływy włoskie z północno- i połud-
niowoniemieckimi, operując ze swobodą elementami, charakterystycznymi dla kaŜdego  
z nich. Lekki, wiedeński styl łączy się u niego z włoską melodyjnością, basem Albertiego, ale 
wciąŜ wyczuwalne są jego niemieckie korzenie. W przeciwieństwie do Naumanna i Schu-
stera nie wyrzekł się on „stylu mieszanego”, a jako kompozytor zasłuŜył sobie na miano 
„północnoniemieckiego marzyciela”.  



Joseph Schuster (przy załoŜeniu, iŜ wspomniany wcześniej zbiór sonat na bazie 
tematów z opery „Rübenzahl” jest jego autorstwa) byłby kompozytorem jedynych drezdeń-
skich sonat na instrumenty klawiszowe ( co w przypadku tego wspaniałego pianisty oznacza 
juŜ sonaty fortepianowe) z II połowy XVIII wieku, które wyraźnie zrywają z północno-
niemiecką tradycją. Wydaje się, iŜ niewątpliwie pełne uroku, wdzięczne i ciekawe tematy 
w lekkim stylu wiedeńskim nie znajdują tu właściwej oprawy. Zamiast rozkoszować się tak 
silnie związaną z „niemieckim duchem” pracą motywiczną, czy teŜ tematyczną, słuchacz (bo 
te sonaty są zbyt trudne technicznie, aby mogły słuŜyć do domowego muzykowania) jest 
epatowany szesnastkowymi, a nawet trzydziestodwójkowymi pasaŜami i figuracjami. 
W trwających setki taktów częściach wdzięczne, klasyczne tematy są całkowicie zdominowa-
ne przez zupełnie z nimi nie związane odcinki figuracyjne. W niemieckiej literaturze muzy-
cznej moŜna znaleźć zarzuty, iŜ ogromny talent Schustera (porównywany z łatwością 
tworzenia Mozarta) nie jest poparty solidnością w zakresie warsztatu kompozytorskiego11. 
Być moŜe nieporozumienie to wynika poniekąd z faktu, iŜ na przykład sonaty Schustera są 
utrzymane w stylu brillant i zupełnie nie mieszczą się ani w stylistyce barokowej, ani tym 
bardziej w ideałach Empfindsamkeit, a w czasie, kiedy powstał ten zbiór sonat, kryteria 
charakterystyczne dla stylu wzmoŜonej uczuciowości były wciąŜ Ŝywotne w ocenie dzieł 
muzycznych. 

Na przykładzie drezdeńskich sonat na instrumenty klawiszowe moŜna śledzić bodaj 
wszystkie kolejne etapy przełamywania dwuczęściowości graniczącej jeszcze z formą pieśni 
na rzecz (idealnej w niektórych utworach) równowagi pomiędzy trzema elementami – 
częścią pierwszą, określaną później jako ekspozycja, pierwszą cząstką drugiej części, później 
nazwaną przetworzeniem, a drugą cząstką drugiej części, nazwanej repryzą. WciąŜ nie re-
zygnowano ze znaków powtórzenia, podkreślających dwuczęściową genezę tej formy. MoŜ-
na teŜ prześledzić kolejny etap, jak afekt główny stracił swoje znaczenie, a czynnikiem 
dominującym, formotwórczym stał się element popisowy, wyznaczając nowe tory rozwoju 
pianistyki XIX-wiecznej z dominacją wirtuozerii.  

Niewiele łączy utwory poszczególnych twórców drezdeńskiej sonaty na instrumenty 
klawiszowe z II połowy XVIII wieku. Podobnie jak w innych „międzyepokach”, tak i w tym 
okresie brak skrystalizowanych norm, brak teŜ konsekwencji. Najlepszym tego przykładem 
moŜe być twórczość sonatowa Christlieba Siegmunda Bindera. Z punktu widzenia dzisiej-
szego badacza wydaje się, iŜ najbardziej interesujący pod kaŜdym względem zbiór sonat (SL-B: 
Mus. 3117-T-1) jest największym osiągnięciem tego twórcy. Zbiór ten, powstały około roku 
1759, prezentuje tyle siły i mocy (współcześni Binderowi określali to zjawisko jako ogień 
w jego muzyce12) i taką głębię przeŜyć, Ŝe zupełnie nie wpisuje się ani w styl galant ani w em-
pfindsamer Stil. W sonatach tych jest takie bogactwo środków wyrazowych, tyle kontrastów 
fakturalnych i agogicznych w ramach formy sonatowej, iŜ zdają się one stanowić nie tylko 
syntezę baroku, wielkiej tradycji północnoniemieckich organistów i klasycyzmu, ale takŜe 
antycypację dokonań Beethovena. Dlaczego więc Binder odszedł od stylistyki tych sonat 
i stworzył kolejne zbiory w odmiennej konwencji? Odpowiedź wydaje się być prosta. OtóŜ 
dopiero w świetle obecnej wiedzy jest oczywiste, które elementy okazały się trwałe i inspi-
rujące dla następnych pokoleń. Natomiast w okresie przemian stylistycznych nie ma jeszcze 
tej świadomości i poszczególni twórcy w mniejszym lub większym stopniu eksperymentują 
z tkanką muzyczną.  

                                                 
11  Por. np. R. ENGLÄNDER, Die Dresdner Instrumentalmusik..., s. 77. 
12  Badania H. Fleischera dowodzą, iŜ o ogniu w muzyce Bindera pisali np. JOHANN ADAM HILLER w Wöchentliche 

Nachrichten und Anmerkungen, die Musik betreffend (opinia ta powtarza się w jego artykułach w latach 1766 
i 1768), ERNST LUDWIG GERBER w Historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, Leipzig 1790-92 – por. 
HEINRICH FLEISCHER, Christlieb Siegmund Binder (1723-1789), Regensburg 1941. 



W ciągu II połowy XVIII wieku zmianom podlegała zarówno sytuacja polityczno-
gospodarczo-kulturalna Saksonii, jak i funkcja społeczna muzyki; zmieniały się treści ideowe 
oraz następował znaczący rozwój sonaty na instrumenty klawiszowe (w stronę klasycznej,  
a następnie romantycznej sonaty fortepianowej) jako gatunku. Stąd rozwój stylistyczny 
drezdeńskiej sonaty tego okresu stanowi sumę dokonań poszczególnych twórców, z których 
kaŜdy odnalazł własną, i czasami nieporównywalną z pozostałymi kompozytorami drogę 
twórczą. Na przykładzie drezdeńskich kompozytorów bardzo wyraźnie rysuje się przejście 
od twórcy oddanego bezgranicznie słuŜbie na dworze i wypełnianiu codziennych – rozlicz-
nych i często Ŝmudnych – obowiązków, do kompozytora nowej epoki, w której rozwinie się 
kult wybitnie utalentowanej jednostki, czy to twórcy, czy teŜ wirtuoza, ale zawsze 
kreującego swój własny świat i budującego swój wizerunek jako artysty. Temu pierwszemu 
obrazowi odpowiadają sylwetki Petera Augusta i Christlieba Siegmunda Bindera, drugiemu 
zaś – Johanna Gottlieba Naumanna (uwaŜanego za twórcę, który przeszedł „kryzys 
romantyczny”) i Josepha Schustera. Niejako pomiędzy tymi dwoma wizerunkami pozostaje 
Franz Seydelmann, pozostający na słuŜbie elektora i wypełniający wszystkie obowiązki, 
które nie tylko nominalnie, ale i praktycznie powinni z nim dzielić (zbyt) często wyjeŜdŜa-
jący Naumann i Schuster; Seydelmann – zapracowany i oddany sprawom muzyki dworskiej, 
ale jednocześnie tworzący utwory o stylistyce bliskiej środowiskom artystycznym, choć 
niekoniecznie rodzinie panującej. 

Czy przedstawiony powyŜej na przykładzie utworów drezdeńskich twórców schemat 
rozwoju sonaty na instrumenty klawiszowe moŜna uznać za wzorcowy i odpowiadający 
ściśle ówczesnym normom estetycznym? Wydaje się, iŜ w praktyce muzycznej trudno mó-
wić o wzorcach, bytach idealnych. Są za to mniej lub bardziej interesujące zjawiska 
jednostkowe, które rozwijają się w określonym kierunku, co wcale nie znaczy, iŜ dzieje się to 
w sposób konsekwentny. Dzięki tej niekonsekwencji, ciągłemu i nieustannemu procesowi 
kształtowania się pewnych wzorców i następnie odchodzenia od nich, muzyka, między 
innymi drezdeńska sonata na instrumenty klawiszowe z II połowy XVIII wieku, potrafi 
przysporzyć tak wielu wzruszeń, wymykając się regułom, które uczyniłyby z niej naukę i nie 
pozostawiły miejsca na to, co w sztuce najcenniejsze – uczucia. 

 

 
 


