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OTWARCIE XXXVIII KONFERENCJI MUZYKOLOGICZNEJ 

 ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH: 
STANISŁAW MORYTO  - REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

JERZY KORNOWICZ  - PREZES ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH 
 

 
Panie i Panowie! Szanowni Państwo! 
 
W inauguracji Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich mam zaszczyt 
uczestniczyć już kolejny raz. I dlatego pragnę wyrazić swoją satysfakcję, że to ważne 
wydarzenie naukowe ma miejsce w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. 

Cieszę się, że bierze w konferencji tak wiele osób, że jej program jest tak bogaty i że jej tematyka 
z jednej strony koncentruje się na osobie i twórczości Mieczysława Karłowicza (fundamentalnej 
i stale niedocenianej postaci muzyki polskiej) zaś z drugiej:  na muzykologii i edukacji, na 
przybliżaniu muzyki i objaśnianiu kultury. To piękne idee! 

Patrząc wstecz uświadamiamy sobie, jak mało uwagi poświęcaliśmy tym problemom.  
Dzisiaj jesteśmy pewni, że ta sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. Pocieszające jest to, że ciągle 
jeszcze mamy możliwość naprawienia popełnionych błędów. Powinniśmy spróbować. Ważne 
jest, by rozmawiać, dyskutować, stawiać pytania. Naszą nadrzędną powinnością jest budowa 
międzypokoleniowego mostu. Mostu opartego na trzech filarach: przeszłości, teraźniejszości  
i przyszłości. Most ten powinien być tak zbudowany, aby ci co przyjdą po nas mogli się po nim 
swobodnie poruszać. Powinniśmy budować most od człowieka do człowieka, od nieświadomości 
do poznania, od niewiedzy do wiedzy, od smutku do radości. Uczymy się przez całe życie, 
codziennie, stale, wszędzie. Uczymy się przez poznawanie wielkich dzieł, obcowanie z nimi. 
Uczymy się przez miłość do nich. Dzieła, które kochamy tak naprawdę mogą nas najwięcej 
nauczyć. Dzieła są bardziej podobne do twórcy niż jego malarski portret. Mogą nam ukazać 
prawdziwy obraz twórcy a zwłaszcza jego świat wewnętrzny. Mogą nam odsłonić to, co ważne, 
wartościowe, ponadczasowe. 

Dziękując pomysłodawcom i organizatorom za trud włożony w przygotowanie konferencji, 
wszystkim jej uczestnikom życzę samych rzeczy najlepszych i najważniejszych.  
 
Prof. Stanisław Moryto 
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
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Szanowni Państwo! 
 

Dwa tematy konferencji, którą dzisiaj otwieramy, to dwie wielkie księgi, które piszą się nieustannie 
poprzez dzieje. Są to: relacja sztuki z etyką oraz edukacja muzyczna jako element rozumienia człowieka. 
Pierwszy obszar silnie związany z odczuwaniem sfery wartości. Takoż i drugi: bez warstwy 
aksjologicznej muzyki ani się nie objaśni, ani się przed współczesnymi wpływowymi,  z całym 
szacunkiem Hunami, nie wybroni.   
Gdzie są ci współcześni Hunowie? Tam, gdzie z pozycji polityka, tzw. menagera kultury czy producenta 
muzycznego osobę ludzką -  już teraz w Polsce jako obywatela demokratycznego państwa, widzi się 
mniejszym, niż on jest i pragnie być. Dzisiaj nie ma problemów ze  społecznym porozumieniem się  
poprzez sztukę, tam, gdzie jest ku temu możliwość. Stawiam tu nieco spiskową tezę, że problem leży nie 
w stanie społeczeństwa, lecz w prostactwie i łatwym populizmie grup politycznie i finansowo 
wpływowych, którzy nasze wspólnoty ściągają w dół powołując się na różne statystyczne „średnie”, 
prawa demokracji i jej rzekome immanentne związanie z chłamem. Nie mam złudzeń, grup tych piorun 
od tej Konferencji nie trzaśnie, ale pomarzyć można. Marzyć i edukować następców. Poza tym, może 
wbrew teorii wiekowych okien,  na naukę rzeczywiście nigdy nie jest za późno. Tak więc poprzez 
edukacyjny temat, konferencja dotyczy jakości i modelu polskiej demokracji.  

Mieczysław Karłowicz, przez mnie widziany jako  święty i męczennik kulturowej świątyni, to jeden  
z nielicznych kompozytorów (obok Messiaena i Lutosławskiego, ale to inne tradycje i epoki), u których 
etos godnościowy przy zjawiskowym artystycznym kunszcie jest tak pryncypialnie obecny. Karłowicz 
przy tym nikogo nie nawraca na przyzwoitość i poszanowanie dla ludzkiej subtelności, po prostu 
oddziałuje przez swoją obecność. Szkoda, że tak krótko za życia. Dobrze, że chociaż zbyt mało, ale  
jednak z siłą niewygaszalnego mitu, po śmierci. 

Tak więc aksjologię i doszacowanie człowieka widzę zarówno jako poglądową bazę jak i cel praktyczny  
tej Konferencji. To bardzo dużo jak na konferencję naukową. Jej organizatorzy „czynią swoje” przy tym 
dużo dyskretniej i pragmatyczniej, niż moja mowa wskazuje.  
XXXVIII Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich jest wspólnym 
przedsięwzięciem organizatorskim Uniwersytetu  Muzycznego F. Chopina, w którym dziś gościmy, 
Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Polskiej Rady Muzycznej z festiwalem „Ad 
Libitum” oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski. Wszystkim tym jakże ważnym dla 
polskiej kultury ośrodkom intelektualnym i instytucjom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
organizacyjnego i programowego kształtu tej Konferencji należą się podziękowania, które niniejszym  
z przyjemnością składam. Warto przy tym pamiętać o szczególnej roli profesor Katarzyny Dadak-
Kozickiej -  przewodniczącej Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, która to Sekcja jest 
„od zawsze” właścicielem znakomitego znaku firmowego Konferencji.  

Życzę Państwu dobrych refleksji i  przyjaznej atmosfery podczas naukowych i artystycznych 
konferencyjnych wydarzeń.   
 
Jerzy Kornowicz 
Prezes Związku Kompozytorów Polskich 
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OD REDAKCJI  
 
 
 
Niniejszy tom „Forum Muzykologicznego” Związku Kompozytorów Polskich dedykowany 
jest najwybitniejszemu, obok Karola Szymanowskiego, kompozytorowi polskiemu początku 
XX wieku - Mieczysławowi Karłowiczowi, w stulecie jego przedwczesnej, tragicznej śmierci. 
Tom jest pokłosiem XXXVIII Konferencji Sekcji Muzykologów ZKP (Warszawa, 22-24 
października 2009); jego podwójny tytuł pochodzi od dwóch głównych części tej konferencji, 
na którą składały się też dwa panele: kompozytorski i muzykologiczny. Struktura pracy jest 
zatem odzwierciedleniem układu konferencji dopełnionej częścią piątą, na którą składają się 
referaty o dowolnej tematyce, jako że tradycją muzykologicznych konferencji jest sesja 
prezentująca aktualne badania członków Sekcji Muzykologów ZKP. 

Tematyka pierwszej części konferencji Odwieczne pieśni w muzyce, kulturze i w człowieku 
(zorganizowanej we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina), nawiązuje do 
tytułu cyklu trzech wielkich poematów symfonicznych Karłowicza. Chodziło nam  
o rozważanie, w jaki sposób tematy zawsze frapujące człowieka, takie jak miłość, śmierć, 
tęsknota za sacrum, obcowanie z przyrodą i poezją, wielcy twórcy potrafili wyrażać muzyką. 
Referaty z tej części konferencji (niestety tylko te, które autorzy zdążyli przysłać w terminie) 
dopełnione zostały panelem kompozytorów współczesnych, którzy zechcieli nieco odsłonić,  
w jaki sposób owe „odwieczne pieśni” uwidaczniają się w ich twórczości. Część trzecia tomu 
prezentuje referaty wygłoszone podczas drugiej części konferencji zatytułowanej Muzykologia  
i edukacja: Przybliżanie muzyki – objaśnianie kultury (zorganizowanej we współpracy z Polską 
Radą Muzyczną i festiwalem muzyki improwizowanej „Ad Libitum 4”, którego dyrektorem 
jest Krzysztof Knittel). Chcieliśmy bowiem zastanowić się, co czynić, aby – poprzez edukację  
i upowszechnianie dobrej muzyki - każdy mógł, dzięki obcowaniu z arcydziełami oraz 
odczytywaniu przesłań wielkiej muzyki, uczestniczyć w kulturze wysokiej oraz harmonijnie 
rozwijać się i dojrzewać. Tę część konferencji dopełniał panel Edukacja muzyczna: stan, potrzeby, 
zagrożenia  (w opublikowanym panelu brak jest ważnych wypowiedzi Violetty Łabanow – 
prezeski Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”, Joanny Grotkowskiej mającej wielkie zasługi 
w upowszechnianiu współczesnej muzyki w drugim programie Polskiego Radia oraz Barbary 
Kamińskiej, eksperta od zagadnień wczesnej edukacji muzycznej dzieci). Redakcja wszystkich 
tekstów (łącznie ze składającymi się na część piątą, o dowolnej tematyce) została ograniczona 
do minimum i dotyczyła głównie  niezbędnej jednolitości wydawniczej; w poszczególnych 
częściach – poza panelem edukacyjnym - przyjęliśmy alfabetyczną kolejność autorów. 
Wszystkim współorganizatorom i autorom tekstów, dzięki którym mógł powstać ten tom, 
serdecznie dziękujemy.  

         J. Katarzyna Dadak-Kozicka     

 Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP 
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PEJZAŻ MUZYCZNY CZY POEMAT SYMFONICZNY – 

ODZWIERCIEDLENIE NATURY W UTWORACH SYMFONICZNYCH 

KOMPOZYTORÓW POLSKICH II POŁOWY XX WIEKU 

0BBeata Bolesławska-Lewandowska 
Cardiff University 

 
Połowa lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku to w muzyce polskiej czas przełomu 
stylistycznego, znaczącego początek ery po-awangardowej (celowo nie używam tu terminu 
postmodernizm, aby uniknąć bagażu znaczeń i interpretacji, którymi pojęcie to zdążyło już 
obrosnąć). Niełatwo jest wyznaczyć konkretny moment czasowy owego przełomu,  
w zakresie muzyki symfonicznej jednak szczególne znaczenie mają dwie daty: 1974 i 1976. 
Rok 1974 przyniósł premiery Przebudzenia Jakuba Krzysztofa Pendereckiego oraz Krzesanego 
Wojciecha Kilara,F

1
F rok 1976 zaznaczył się z kolei premierami III Symfonii Henryka Mikołaja 

Góreckiego, Koncertu skrzypcowego Krzysztofa Pendereckiego oraz poematów Kościelec 1909 
Wojciech Kilara i Róża wiatrów Włodzimierza Kotońskiego. Cechą łączącą wszystkie 
wymienione utwory był radykalny zwrot od abstrakcyjnej, technicznie złożonej materii 
muzycznej właściwej utworom awangardowym na rzecz uproszczenia języka muzycznego, 
sięgnięcia do neotonalności i neomodalności, często w połączeniu z archaizacją i cytatami 
 z muzyki ludowej (Górecki, Kilar), przywrócenie romantycznej z ducha ekspresji i liryzmu 
(Penderecki, Kilar) oraz sięgnięcie do tradycyjnych gatunków muzycznych, w tym do 
uznawanego za typowo romantyczny gatunku poematu symfonicznego (Kilar i Kotoński, do 
pewnego stopnia również Penderecki). Utwory te, wywołując szok lub zdziwienie na 
twarzach przyzwyczajonej do eksperymentów warszawsko-jesiennej publiczności, otwierały 
nowe drogi rozwoju muzyki polskiej.    
Ponadto w latach 1975-80 na scenie muzycznej w Polsce pojawiła się nowa generacja 
kompozytorów. Odbywający się w tych latach w Stalowej Woli, powstały dzięki staraniom 
Krzysztofa Droby, festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu zwrócił uwagę publiczności na 
takie nazwiska, jak Aleksander Lasoń (ur. 1951), Eugeniusz Knapik (ur. 1951) i Andrzej 
Krzanowski (1951–1990), twórców, nazywanych odtąd najczęściej Pokoleniem ’51 lub 
Pokoleniem Stalowej Woli.F

2
F Głównym celem tej grupy kompozytorów, do której wkrótce 

ideowo dołączyli tacy twórcy, jak Rafał Augustyn (ur. 1951), Stanisław Krupowicz (ur. 1952), 
Lidia Zielińska (ur. 1953), Tadeusz Wielecki (ur. 1954) i Paweł Szymański (ur. 1954), było 
zerwanie z językiem i technikami muzycznej awangardy na rzecz oryginalnego łączenia 
nowoczesności z tradycją, co wiązało się z wykorzystywaniem elementów muzycznej 
przeszłości w poszukiwaniu nowych środków wyrazu. Kompozytorzy tego kierunku starali 
się również przywrócić ideę głębi wyrazu muzycznego i ekspresji pokrewnej duchowi 

                                                      

1 Elementy powrotu do tradycji ludowej zauważyć można na początku lat 1970. w muzyce 
Zygmunta Krauzego (ur. 1938), który użył melodii ludowych różnych krajów (stale nakładanych i 
zestawianych razem) w swej Folk Music na orkiestrę (1972), a melodie polskie traktowane 
heterofonicznie zastosował w Aus aller Welt stammende na smyczki (1973).  

2 Zob. ADRIAN THOMAS, Polish Music since Szymanowski (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005), str. 291. 
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romantyzmu, czyli wartości odrzuconych przez awangardę – stąd nurt ten rychło zyskał 
nazwę „nowy romantyzm”   
Przywrócenie tych elementów w muzyce było zresztą nie tylko polskim zjawiskiem, w tym 
samym czasie tendencje te pojawiły się bowiem w Stanach Zjednoczonych, a następnie 
objęły swym działaniem Europę. Pierwszym sygnałem był Koncert skrzypcowy George’a 
Rochberga, skomponowany w 1974 roku. Trzy lata później Harold C. Schonberg, analizując 
muzykę trzech kompozytorów – Rochberga, George’a Crumba i Dominica Argento, określił 
ich jako twórców neoromantycznych.F

3
F W 1984 roku sam Rochberg opisał stosowane przez 

siebie idee w książce The Aesthetics of Survival,F

4
F gdzie podkreślił, że element silnego 

emocjonalizmu, wywodzący się z późno-dziewiętnastowiecznej muzyki, połączony  
z tradycyjną narracją muzyczną, powinien być osiągany poprzez użycie współczesnych 
technik kompozytorskich. Jego pogląd podzielali inni twórcy, którzy nie odrzucili całkowicie 
osiągnięć awangardy muzycznej, co widać w muzyce – w szczególności w symfoniach – 
takich kompozytorów, jak Wolfgang Rihm, Sofia Gubajdulina czy Peter Maxwell Davies, a w 
Polsce w utworach Pendereckiego i Góreckiego.. 
Termin „nowy romantyzm” wprowadzony został na grunt polski w 1976 roku przez 
Andrzeja ChłopeckiegoF

5
F (wówczas młodego krytyka) w kontekście prezentowanej w 

Stalowej Woli muzyki Knapika, Lasonia i Krzanowskiego. Eugeniusz Knapik sam przyznał 
wiele lat później, że „nasza muzyka, muzyka kompozytorów, którzy debiutowali w Stalowej 
Woli, była chyba rodzajem opozycji: do awangardy lat 50-tych i 60-tych, do nowości 
traktowanej jako wartość per se, do totalnej destrukcji’.F

6
F Stąd przywrócenie kategorii 

muzycznej emocji rozumianej jako wyraz ludzkich uczuć, co w dużej mierze wiązało się  
z restytucją kategorii liryzmu i piękna muzycznego brzmienia. Kompozytorzy 
„stalowowolscy” rezygnowali w swych utworach z mocno dysonansowego języka na rzecz 
akordów konsonansowych, często o neotonalnym lub neomodalnym, eufonicznym 
charakterze, połączonych z wolno rozwijanymi myślami muzycznymi i szerokimi liniami 
melodycznymi. Służyło to wzmożeniu muzycznego wyrazu, często pogłębianego przez 
preferowanie niskich smyczków i instrumentów dętych blaszanych, z jednoczesnym 
położeniem nacisku na wolne tempa, co przynosiło również element patosu, szczególnie  
w momentach kulminacyjnych dzieła (np. chorał blachy w Górach Lasonia, przykład 1).  

 

                                                      

3 Zob. HAROLD C. SCHONBERG, Neo-Romantic Music Warms Public Chilled by the Avant-garde,  
The New York Times, 20.03.1977, str. 69. Schonberg użył tego terminu już wcześniej, w odniesieniu do 
Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, zob. THOMAS, Polish Music since Szymanowski, str. 181-
182. 

4  GEORGE ROCHBERG, The Aesthetics of Survival (Michigan, University of Michigan Press, 1984). 

5  ANDRZEJ CHŁOPECKI, Prezentacja książki Bohdana Pocieja „Lutosławski a wartość muzyki’’, w: 
Spotkania muzyczne w Baranowie 1976. Muzyka w kontekście kultury, ed. Leszek Polony (Kraków, Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, 1978), str. 148-150.  

6  MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ, Eugeniusza Knapika spojrzenie na siebie i na muzykę,  
Studio, No. 1, 1995, p. 25. 
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Przykład 1. Lasoń, Góry, Nr 6 w partyturze 

 

Wymienione elementy – tj. wzmożona, pogłębiona ekspresja, preferowanie niskich brzmień, 
liryzm, monumentalizm połączony z patosem, itd. – to cechy typowe dla muzyki 
późnoromantycznej, stąd zasadność terminu „nowy romantyzm” w stosunku do utworów 
kompozytorów Pokolenia ’51. Podobny zwrot do idiomów muzyki późnoromantycznej,  
w tym również do gatunku poematu symfonicznego, można zaobserwować także w muzyce 
starszego pokolenia, dotychczas ściśle związanego z awangardą, czego najlepszym 
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przykładem są nazwiska Wojciecha Kilara, Włodzimierza Kotońskiego i Krzysztofa 
Pendereckiego.  
Krzesany Kilara był dla samego kompozytora dziełem przełomowym. Przyznał on, że 
napisanie tego utworu było jego prywatnym zburzeniem Bastylii (poemat ukończony został 
14 lipca 1974 roku), rozumianej jako symbol muzycznej awangardy. Żywiołowy charakter 
utworu jest apoteozą ludowego tańca górali –góralskiej zabawy, podobnie jak to miało 
miejsce wcześniej w przypadku Harnasi Karola Szymanowskiego (1923–31).  Język 
muzyczny utworu jest redukcyjny i ilustracyjny, oparty na silnych fakturalnych  
i dynamicznych kontrastach następujących po sobie bloków, regularnej rytmice i prostych 
motywach melodycznych, tworzących dynamiczną atmosferę ludowego tańca, szczególnie 
w finale, gdzie skrzypce grają na sposób ludowy (Przykład 2).  
 

Przykład 2.  Kilar, Krzesany, początek cody 

 

„Nowy prymitywizm”F

7
F zastosowany przez Kilara w Krzesanym wywołał szok podczas 

premiery utwory na Warszawskiej Jesieni w 1974 roku. W porównaniu z późno- 
awangardowymi, abstrakcyjnymi dziełami jego kolegów, utwór prezentował całkowicie 
odmienny świat muzyczny.  
 
Kilar potwierdził własny zwrot stylistyczny następnym, lirycznym i pełnym melancholii 
poematem symfonicznym Kościelec 1909 (1976). W utworze tym zbliżył się znacząco do  
estetyki „nowego romantyzmu” – zrezygnował z żywiołowych wzorów rytmicznych 
zestawianych z dysonansowymi glissandami tutti oraz sonorystycznymi fakturami ad 
libitum, wciąż obecnymi w Krzesanym (np. trzy takty przed Nr 70 oraz w żywiołowej  
i barwnej kodzie, Nr 743-749), na rzecz odtworzenia idiomu typowego dla poematów 
symfonicznych Mieczysława Karłowicza, którego pamięci utwór jest zresztą poświęcony. 
Wyraźna staje się tutaj nie tylko idea tematów-symboli, ale przede wszystkim kontemplacja 
piękna i tajemnicy natury.  

 

                                                      

7  THOMAS, Polish Music since Szymanowski, str. 272. 
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„‘Temat Kościelca’ o charakterze chorałowym, lidyjskiej melodyce i wyprowa- dzonej 
z niej harmonice wyłania się z niskich rejestrów kontrabasów niby szczyt górski z 
rozwiewających się mgieł. (…) Drugi temat to „zew otchłani”, który interpoluje w 
rozwój tematu pierwszego. Najbardziej rozbudowany został trzeci temat – „temat 
losu”, będący rodzajem pieśni chorałowej i przy- gotowujący najsilniejszą kulminację 
utworu: powrót tematu „zewu otchłani” w instrumentach dętych blaszanych.”8. 
 

Ten typ poematu symfonicznego, opisującego czy ewokującego naturę nazwany został przez 
Irinę Nikolską mianem „pejzażu muzycznego”.F

9
F Termin ten odnosi ona przede wszystkim 

do utworów Knapika, Lasonia, Krzanowskiego i Kilara, za główne jego cechy uznając 
charakter medytacyjno-kontemplacyjny, w którym elementy polistylistyki włączone zostają 
w tworzenie eufonicznego kształtu brzmieniowego.F

10
F Obok Kościelca Kilara w kategorii tej 

mieściłyby się zatem również jego kolejne związane z górami kompozycje: Siwa mgła  
(z głosem solowym; 1979) i Orawa (1986), a ponadto przede wszystkim Góry (1979-80)  
i Katedra Aleksandra Lasonia (1987-89), jak również Tak jak na brzegu morza (z głosem 
narratora odtwarzanym z taśmy, 1977) i Wyspy (1983) Eugeniusza Knapika, Róża wiatrów 
(1976) i późniejsze poematy Włodzimierza Kotońskiego (Bora, 1979; Sirocco, 1980, Terra 
Incognita, 1984),F

11
F a także Ptaki (1976) Marka Stachowskiego (1936-2004), Ogrody (1987) 

Zbigniewa Bujarskiego (ur. 1933, tu kompozytor włączył tekst) czy Muzyka opadających liści 
(1980) Pawła Buczyńskiego (ur. 1953).  
 
Odzwierciedlenie natury stało się bez wątpienia jednym z najbardziej popularnych tematów 
utworów symfonicznych powstałych po 1975 roku w Polsce. Najczęściej kompozycje te są 
określane terminem „poemat symfoniczny”, co wskazuje na ich bezpośrednie odwołanie do 
późnoromantycznej tradycji gatunku, w muzyce polskiej doprowadzonej do doskonałości 
przez Mieczysława Karłowicza. Zastanówmy się zatem, jak wprowadzona przez Irinę 
Nikolską kategoria „pejzażu muzycznego” ma się do terminu „poemat symfoniczny”? Czy 
i jakie można wyznaczyć różnice w rozumieniu obu pojęć i które z nich lepiej oddaje ducha 
polskiej „noworomantycznej” twórczości? 
 
W polskiej muzykologii termin „pejzaż muzyczny” jest czymś właściwie niestosowanym. 
Używa się raczej określenia „obraz” – to właśnie pojęcie zostało uznane przez Józefa M. 
Chomińskiego jako termin z kategorii form muzycznych, oznaczający formę odmienną od 
określonego tradycją romantyczną poematu symfonicznego. Terminu tego po raz pierwszy 
użył w odniesieniu do własnej twórczości Claude Debussy, pragnąc pokreślić odrębność 
swych koncepcji. W przeciwieństwie do poematu symfonicznego obraz opiera się zatem na 

                                                      

8  TERESA CHYLIŃSKA, STANISŁAW HARASCHIN, BOGUSŁAW SCHAEFFER, Przewodnik koncertowy, 
str. 482-3. 

9  IRINA NIKOLSKA, Postmodernizm w interpretacji Pawła Szymańskiego, w : Muzyka polska 1945-
1995, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka and Krzysztof Szwajgier (Kraków, Akademia Muzyczna, 
1996), str. 297-307. 

10  Nikolska przywołuje jeszcze kategorię sentymentalizmu, z uwagi jednak, iż w języku 
polskim termin ten posiada jednoznacznie negatywne konotacje, wprowadzenie tej kategorii w 
kontekście cech wyróżniających wyżej wymienione poematy wydaje się problematyczne i kierujące 
dyskusję na inne tory. Jako takie nie będzie tu zatem brane tutaj pod uwagę.   

11  Zob. ANDRZEJ CHŁOPECKI [w dyskusji]: Muzyka źle obecna, t. 2 (Warszawa, Związek 
Kompozytorów Polskich, Sekcja Muzykologów, 1989), str. 134.  
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nieokreślonym z góry schemacie formalnym, odrzuca też typową dla poematu 
symfonicznego dynamikę rozwoju i narracyjność muzycznej dramaturgii. Pamiętać bowiem 
należy, że dziewiętnastowieczny poemat symfoniczny, mimo pozamuzycznych inspiracji  
i literackiego programu, w swych schematach formalnych najczęściej pozostawał zbliżony 
do tradycyjnych modeli architektonicznych, z formą sonatową na czele. Stąd w większości 
poematów twórców romantycznych (w tym Liszta czy Straussa) ogromną rolę odgrywał 
dualizm tematyczny oraz praca przetworzeniowa. Natomiast obraz symfoniczny 
Debussy’ego zrywał z tą tradycją na rzecz malarskiego przedstawienia, czy też impresyjnego 
ewokowania nastroju wybranego pozamuzycznego tematu (Morze, Obrazy), w którym 
bardziej niż na pracę przetworzeniową nacisk położony był na dźwięk i brzmieniowe 
malarstwo, a dynamiczny rozwój formy zastępowała statyczna kontemplacja.  
 
Obrazowość utworów Kilara czy Lasonia nie ulega wątpliwości, o „pejzażowości 
impresjonistycznej” pisali też krytycy w odniesieniu do utworów Knapika,F

12
F sam zaś kult 

natury i panteizm, istotny zarówno dla ideologii romantyzmu, jak i francuskiego 
impresjonizmu Paweł Strzelecki wymienił wśród głównych cech polskiego „nowego 
romantyzmu”.F

13
F Czy zatem powinniśmy przyjąć zaproponowany przez Nikolską termin 

„pejzaż muzyczny” i zrezygnować ze stosowanego powszechnie określenia „poemat 
symfoniczny”? Niekoniecznie. 
 
Wydaje się bowiem, że polskie utwory symfoniczne komponowane po 1975 roku stanowią w 
znacznym stopniu połączenie obu tradycji – to znaczy poematu symfonicznego w jego 
odmianie późnoromantycznej, bazującej na stałym, ewolucyjnym rozwoju podstawowej 
myśli muzycznej i wynikającym z tego brakiem wyraźnych kontrastów dramaturgicznych 
(mistrzem tej formy, również w symfoniach, był Jean Sibelius; w muzyce polskiej cecha ta 
widoczna jest właśnie w poematach Karłowicza) z dźwiękową obrazowością, dodatkowo 
wzmożoną doświadczeniami sonoryzmu i brzmieniowych poszukiwań „szkoły polskiej”. 
Faktem jest jednak, że typowa dla myślenia symfonicznego procesualność rozwoju narracji 
muzycznej uległa w utworach „noworomantycznych” rozluźnieniu na rzecz narracji 
spowolnionej, a często wręcz statycznej, znaczonej wielokrotnymi powtórzeniami akordów 
i motywów, mających za zadanie kreowanie odpowiedniego nastroju. Niemniej jednak 
nawiązanie do tradycji polskiego romantycznego poematu symfonicznego, zwłaszcza w 
utworach Kilara i Lasonia z ich apoteozą Tatr, wydaje się oczywiste. 
 
Być może najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zatem wprowadzenie do użytku trzeciego 
terminu, funkcjonującego od dawna w terminologii anglosaskiej i niemieckojęzycznej, a 
nieużywanego u nas określenia „poemat dźwiękowy” (ang. tone poem, niem. Tondichtung). 
Brak przymiotnika „symfoniczny” w nazwie pojęcia zdejmuje bowiem niejako z utworu 
obowiązek spełnienia warunków symfonicznego rozwoju formy. „Poemat dźwiękowy” 
może więc swym zakresem objąć również kompozycje, będące odzwierciedleniem piękna 
bądź kontemplacją tajemnic natury, niezależnie od ich formy czy zastosowanych technik, nie 
odbierając im jednocześnie głębi muzycznego wyrazu oraz pewnej dozy poetyckości, 
których zdaje się brakować określeniu „pejzaż muzyczny”.   

                                                      

12  Por. STRZELECKI, „Nowy romantyzm” w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975 (Kraków, 
Musica Iagellonica, 2006), str. 224 

13  ibidem, str. 120-121. 
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JAN KARŁOWICZ (1836 – 1903). 
MIĘDZY NAUKĄ A SZTUKĄ 

1BMieczysława Demska-Trębacz 
3BUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 

 

 „Trudy filologiczne słodził sobie muzyką, którą z zamiłowaniem uprawiał, której czarowi 
ulegał. Objaw to był całkiem naturalny, bo kto pokochał słowo, ten go od brzmienia nie 
odłącza, temu wyraz każdy gra w uchu, a gdy to polski wyraz gra – gra i w sercu […]”F

14
F

 -  
tak w literackiej przenośni uzasadniał Józef Kallenbach językoznawcze i muzyczne 
zainteresowania Jana Karłowicza; ziemianina, który treścią życia uczynił pracę naukową. Że 
mógł służyć mowie rodzinnej, że mógł stać na straży skarbów owej „wielkiej pani”, 
zezwalało mu na to nie tyle jego pochodzenie, co stan majątkowy. 

Potomkowi starego rodu litewskiego, pieczętującego się herbem Ostoja, przyszło żyć w 
dobie postyczniowej traumy. Jan Aleksander Ludwik przyszedł na świat w roku 1836, 
 w Subortowiczach pod Mereczem w powiecie trockim. Jego ojciec, Aleksander był 
właścicielem wsi Podzitwa i Bratomierz w Lidzkiem. Matka, Antonina z Mołochowców 
skoligacona była z książęcym rodem Gedyminów. Z kręgów szlachecko-arystokratycznych 
pochodziła też wybranka Jana Karłowicza. Córkę Edmunda Sulistrowskiego herbu Lubicz, 
pana na Wiszniewie i Komajach w Święciańskiem, Jan poślubił w roku 1865. Ród Ireny 
Karłowiczowej był spokrewniony ze starymi familiami litewskimi, między innymi 
z Radziwiłłami.  

Karłowiczowie osiedlili się początkowo w majątku Jana - w Podzitwie. Tam przyszło na 
świat troje ich dzieci: Stanisława, Wanda i Edmund. W roku 1873 zasiedlili gniazdo rodu 
Sulistrowskich: „wielki dom, budowany z czerwonej cegły, o gotyckich oknach, otoczony 
starym ogrodem, alejami lipowymi” - jak go opisywała Hanna RomerF

15
F- czyli dwór w Wisz- 

niewie, gdzie 11 grudnia 1876 urodził się najmłodszy syn Karłowiczów – Mieczysław Jan. 

Na wsi Karłowiczowie wiedli życie typowe dla warstwy ziemiańskiej, wzbogacone o zainte-
resowania artystyczne i naukowe. Mieli wpisany w życie bliski kontakt z naturą, z piękną 
litewską ziemią, ze wsią przechowującą tradycyjną obyczajowość. Rozległa edukacja 
uniwersytecka w czołowych ośrodkach humanistycznych Europy, filozoficzna, historyczna, 
filologiczna, pomogła tylko Janowi Karłowiczowi pogląd na świat uformować. Chociaż 
bliski był ziemi, to jednak nie poszedł w ślady przodków, familiantów i sąsiadów, a bardzo 
starał się o to, aby wyzwolić się z rustykalnej codzienności bycia gospodarzem majątków 
folwarcznych, bo pragnął zająć się swoimi pasjami: nauką i sztuką. Stąd decyzja, aby opuścić 
rodowe włości w Lidzkiem i Święciańskiem i wraz z rodziną osiąść w przestrzeni 
zurbanizowanej. Tę postawę tłumaczyć możemy również potrzebą permanentnego 
pogłębiania wiedzy, czemu służyć miała pięcioletnia, europejska peregrynacja Karłowiczów 
                                                      

14  JÓZEF KALLENBACH, Mowa pogrzebowa, w: Życie i prace Jana Karłowicza. Książka zbiorowa. 
Wydane staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa 1904 (cyt. za kopią cyfrową) 

15  Cyt. za: A. CHYBIŃSKI, Mieczysław Karłowicz (1876-1909). Kronika życia artysty i taternika, 
Kraków, 1949, s.26.  
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do Heidelbergu, Pragi, Drezna i Berlina, by wreszcie zamieszkać na stałe w Warszawie, 
w roku 1887, aby głowa rodziny, Jan, mógł zająć się pracą naukową. Status społeczny 
i niezależność materialna pozwalały mu realizować przedsięwzięcia badawcze zgodne z jego 
własnymi projektami; zezwalały na luksus bycia wolnym od instytucji, bycia uczonym 
prywatnym. Jan Karłowicz z wyboru, a nie z konieczności zasilił zatem powstającą warstwę 
inteligencji polskiej. 

Chociaż wieś opuścił, to jednak znaczną część życia poświecił na badanie właśnie kultury 
wsi, jak pisano „pogrążał się w pracy nad przeżytkami dawnej kultury”F

16
F. Swoje 

ludoznawcze zainteresowania „ubrał  w naukę”. Stał się bowiem Jan Karłowicz współtwórcą 
nowoczesnej folklorystyki i etnografii. Wokół siebie, a ściślej, wokół czasopisma „Wisła” 
zgromadził pasjonatów folkloru, takich jak Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger, czy Hieronim 
Łopaciński. W akcjach zbierackich uczestniczyli dokumentaliści-amatorzy. W znacznej części 
byli to ziemianie i ziemianki; entuzjaści, którzy otoczenie wokół własnych folwarków 
starannie opisywali: zwyczaje, legendy, kulturę materialną. Akcje dokumentacji i publiko- 
wania źródeł miały doprowadzić do syntezy - obrazu kultury wsi, opartego na solidnym, 
empirycznym fundamencie. 

O Janie Karłowiczu, jako twórcy znaczących przedsięwzięć językoznawczych, obok 
ludoznawczych, dzisiaj niewiele się pamięta. Czas przykrył kurzem zapomnienia jego 
dokonania. Częściej kojarzymy tę postać - jako ojca – z kompozytorem Mieczysławem. 
Tymczasem Jan był jednym z najbardziej wszechstronnych badaczy polskich przełomu 
wieków; tworzył podwaliny nowych dyscyplin, a  jego zapatrywania w znacznej części do 
dzisiaj pozostały żywe.  

 

* * * 

Jan Karłowicz, bogaty jedynak, otrzymał gruntowne wykształcenie. Pięcioletnie studia 
wyższe odbywał na wydziale historyczno-filologicznym w Uniwersytecie Moskiewskim 
(1853-57), gdzie „otoczyła go intensywna i czysta atmosfera nauki, do której się rwał”F

17
F . 

Rozprawa kandydacka związana była z prawodawstwem Likurga (1857). Z okresem 
studiów moskiewskich wiąże się rozbudzenie zainteresowań językoznawczych i gwaro-
znawczych. Były to wpierw zamiłowania, zanim stały się problemem badawczym. Gdy udał 
się do Paryża jego wyczulenie na sprawy językowe było już znaczne, co ujawniło się choćby 
w korespondencji do matki: „u nas mówią po francusku może bardzo poprawnie 
gramatycznie, ale wymowa nasza tak podobna do paryskiej, jak chiński język do 
angielskiego”F

18
F. Edukację uzupełniał w paryskim College de France i Sorbonie (1857-58),  

a potem w uniwersytetach w Heidelbergu (1858-59) i w Berlinie.  Już jako człowiek żonaty 
doktoryzował się w Berlinie na podstawie rozprawy „De Boleslai Primo bello Kijoviensi” (w 
roku 1866 otrzymał stopień doktora filozofii i magistra sztuk wyzwolonych). Przygotował 
też rozprawę „Don Carlos królewicz hiszpański”, którą przedstawił w Szkole Głównej 
Warszawskiej, ale jako habilitacja nie została ona przyjęta. Po edukacji w europejskich 
uczelniach wrócił na Litwę.  

                                                      

16  Życie i prace Jana Karłowicza, dz. cyt., s. 160 

17  ibidem, s. 5. 

18  ibidem, s. 7. 
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Rozległe zainteresowania Jan mógł realizować w pełni. Wahał się zapewne co wybrać: naukę 
czy muzykę? – Próbował je łączyć, ale po śmierci ojca na niego spadły obowiązki 
administracyjne i gospodarskie. Jedyny spadkobierca znacznego majątku ziemskiego 
właściwie nigdy nie wdrożył się do prowadzenie rodzinnego „przedsiębiorstwa”. 
Odskocznię od koniecznych obowiązków gospodarskich stanowiły jego własne upodobania. 
Mógł sobie pozwolić by „tonąć głową w obłokach nauki, muzyki i … poezji”F

19
F. By mu to 

ułatwić jego rodzina zamieszkała w Warszawie w roku 1887. 

Oboje Karłowiczowie byli mile widziani w stołecznym towarzystwie, wszak z urodzenia, 
wychowania i majątku należeli do sfery zamożnego ziemiaństwa. W ich salonie gromadziła 
się elita intelektualna stolicy, reprezentująca różne zawody i środowiska, przedstawiciele 
nauki, sztuki, literatury, publicystyki. Wymienić tu warto: Romerów, Śniadeckich, 
Prószyńskich, Adalberga, Andriollego, Gersona, Glogera, Krzywickiego, Nałkowskiego, 
Orzeszkową, Świętochowskiego, Witkiewicza. W popowstaniowych kręgach inteligenckich, 
gdy siłą napędową obligatoryjnej aktywności był pozytywizm, w salonie Karłowiczów 
trwały dyskusje zwolenników „pracy organicznej”. W atmosferze przesiąkniętej duchem 
epoki, nauką i sztuką, odbywały się wieczory muzyki kameralnej, a nawet chóralnej. 
Janostwo mieszkali początkowo na ulicy Czackiego, potem na Chmielnej, na koniec 
przeprowadzili się na ulicę Jasną 10,  gdzie  po paru latach wynajmowania apartamentu  
w kamienicy  zasiedlili „pawilon”,  czyli przebudowaną oficynę. 

Jan zajmował się nie tylko redagowaniem przez jedenaście lat miesięcznika geograficzno-
etnogaficznego „Wisła” (1888-99). Od 1887 był członkiem Akademii Umiejętności w Krako- 
wie. Należał do licznych towarzystw, a między innymi do Litewskiego Towarzystwa 
Literackiego, Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie i w Pradze, Akademii Nauk i Sztuk 
Pięknych w Zagrzebiu. Współtworzył Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Działał w To- 
warzystwie Dobroczynności. Wchodził też w skład zarządu Towarzystwa Śpiewaczego 
„Lutnia”. W Warszawskim Towarzystwie Muzycznym zakładał sekcje: im. Stanisława 
Moniuszki i im. Fryderyka Chopina.  

Chętnie uciekał  na łono natury, bo ona, ta natura – jak pisano - „śpiewała mu symfonie 
kojące i podniosłe, z których czerpał siły duchowe”F

20
F

 w Wiszniewie,  Nałęczowie czy 
Zakopanem. Ta wypowiedź kieruje naszą uwagę na stosunek Karłowicza do natury. 
Świadectwo daje nam Ludwika Benni, właścicielka willi „Podgórze” w Nałęczowie, gdzie 
zwykł się zatrzymywać w czasie letnich pobytów: 

Zawsze rad był obudzić się wczesnym rankiem, bo mógł widzieć wschód słońca, a i w 
w zachód jego z lubością się wpatrywał. Wszystko w naturze śpiewało mu i grało w  
Nałęczowie jakąś ukochaną swojską melodię...F

21 

Nie zaskakuje nas fakt, że uchodzący za racjonalistę i wolnomyśliciela, reprezentant 
pozytywizmu warszawskiego wykazywał tak ogromną wrażliwość. Wszak natura pozostaje 
w zasięgu myślenia realistycznego i logicznego, wspartego spencerowskim przekonaniem 
o wszechogarniających prawach rozwoju świata przyrody i życia ludzkiego. A ponadto jest 
prawdą, że we wnętrzu niejednego, prawdziwego humanisty-racjonalisty tkwi wrażliwa 

                                                      

19  ibidem, s. 19. 

20  ibidem, s. 28. 

21  Cyt. za: T. KŁAK, W krajobrazie Nałęczowa, Nałęczów 2005, s. 84. 
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dusza, którą on tylko skrywa pod kostiumem. Do takich osobowości zintegrowanych, 
głębokich i wrażliwych, a przy tym umiejętnie używających swojego ratio należał właśnie 
Jan Karłowicz. Ten dualizm, jak się wydaje,  potwierdzają jego rozległe zainteresowania, 
więcej – wspomniane już przeze mnie dwie pasje: nauka i sztuka. 

NAUKA  

Poglądy Karłowcza nie były oderwane od europejskich prądów filozoficznych jego czasów. 
Przeciwnie, znajdowały żywy oddźwięk idee filozofii „zdrowego rozsądku”. 
Zainteresowania humanistyczne nakazywały Janowi podejmować kwestie o charakterze 
fundamentalnym. Myśl tego przedstawiciela pokolenia urodzonych w latach trzydziestych 
opierała się na przesłance wykazującej wiarę w człowieka i ludzkość. Ukierunkowanie 
scjentystyczne wyraziło się w metodologii – w przekonaniu, że poznanie, oparte na faktach 
empirycznych i ich przyczynowych związkach stanowi istotę dociekań. Przekładał to co wie, 
nad to w co się wierzy. Apologeta racjonalizmu preferował więc minimalistyczne 
rozumienie nauki, sprowadzone do opisu stanu rzeczy. Rygoryzm szacunku dla faktów 
przekładał się na zaufanie do ustaleń zdobytych poprzez doświadczenie, aby metodą 
drobnych kroków zbliżać się do prawdy. To, co drogą rozumową wywiedzione miało 
kształtować twierdzenia o jakiejś rzeczywistości, formować prawa pozwalające na 
przewidywanie zjawisk i zdarzeń, bo inne źródła są tylko złudzeniem. Karłowicz znał 
techniki badań naukowych, znał też rozczarowania, których nauka nie skąpi. Ubierał to w 
pozytywistyczną szatę pojęciową. Duch epoki wyraził się w jego przekonaniu, że zawsze 
było jego celem walczyć z przesądami. Można poprzestać na tym sądzie, wszak jego 
wymowa odznacza się znamionami aktualności. Bliskość stanowisk łączy go z Janem 
Wilhelmen Draperem, stąd zapewne starania Karłowicza o przekład i wydanie Dziejów 
stosunku wiary do rozumu tego autora w roku 1879. Twardy wobec idei własnych, potrafił ich 
bronić z zacięciem, podejmować dyskurs w obronie własnych przekonań. A gdy nie dało się 
uzgodnić stanowisk, pozostawała tolerancja i ogromna doza wyrozumiałości dla poglądów 
innych. Wartością dla niego było dobro moralne. W sferze etycznej jawił się jako wielbiciel 
Herberta Spencera. Z tych to powodów dokonał przekładu i wydał w roku 1884 
spencerowskie Zasady etyki. 

Wrażliwość na problemy socjalne podzielał z organicznikami jego czasów. To, że uchodził za 
demokratę można by uznać za tradycję tego rodu. Wszak ojciec, Aleksander, dał tego 
dowód, gdy życzył sobie, aby jego grób przykryty surowym głazem z krzyżem spiżowym, 
znalazł się wśród mogił włościan z jego majątku. 

 Jak już wspomniano, rozległe zainteresowania Jana obejmowały folklor literacki. Otworzył 
perspektywy, które mogły skierować poszukiwania w tym zakresie na nowe obszary. 
Prowadził badania porównawcze podań i legend słowiańskich, aby w konkluzji 
doprowadzić do udokumentowania dorobku całej Słowiańszczyzny. Znał prace dotyczące 
kultury i religii Eduarda TyloraF

22
F. Znalazł w nich punkty styczne z własnymi 

przekonaniami.  

W centrum zainteresowań językoznawczych była polszczyzna, rozważana w kontekście 
uwikłań kulturowym. Wydawał zabytki piśmiennictwa, a także prace dotyczące 

                                                      

22  E.B. TYLOR, Primitive Culture. Dwa tomy tej pracy Tylora, przetłumaczonej z inicjatywy Jana 
Karłowicza  przez Zofię Antoninę Kowerską,  pt Cywilizacja pierwotna, badanie rozwoju, mitologii, 
filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów ukazały się w Warszawie w roku 1896. 
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poprawności języka. Tak więc i na tym polu tendencja faktograficzna i ostrożność w uogól- 
nieniach dały o sobie znać. Podążał w kierunku uściślenia znaczeń wyrazów. 
Niepodważalne walory mają prace słownikowe: Słownik gwar polskich (1900-1911), którego 
nie dane mu było skończyć (sześć tomów); Słownik języka polskiego (m. in. z Adamem 
Kryńskim, 1900-1927), Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia (1894-1905). 
Z językoznawstwem porównawczym wiążą się takie pozycje, jak choćby Słoworód ludowy 
(1878). 

  

MUZYKA 

 O tym jak ogromną rolę w życiu Jana Karłowicza pełniła muzyka wątpić nie należy. Był nie 
tylko melomanem, ale i instrumentalistą. Wcześnie rozpoczął naukę gry na wiolonczeli, lecz 
kto go uczył – nie wiemyF

23
F. Nic dziwnego, że z Heidelbergu udał się wprost do Brukseli na 

studia muzyczne (1859-60). W znanym konserwatorium uczył się w klasie Adriena Servais. 
Był zatem Karłowicz wiolonczelistą wykształconym w najlepszej wiolinistycznej szkole jego 
czasów. Kształcił się również w zakresie teorii muzyki u Françoisa Fétisa. W Brukseli brał 
ponadto lekcje organów u Nicolasa Lemmensa, słynnego wirtuoza tego instrumentu. 

Właśnie na polu zaciekawienia muzyką nastąpiło spotkanie z przyszłą żoną, Ireną  
z Sulistrowskich. „Spotkali się przy fortepianie; muzyka i śpiew, świat sztuki wykwitnął jak 
oaza harmonii w strasznych czasach lat 64, 65, w epoce żałoby” - wspominała ich kuzynka, 
Helena RomerF

24
F.  

Salon we dworze wiszniewskim, a potem w domu warszawskim był miejscem niezmiennie 
tętniącym muzyką. Tu nie można zapomnieć o niezwykle muzykalnej Janowej 
Karłowiczowej, dysponującej świetnymi warunkami wokalnymi. Jej  głos - „wspaniały 
kontralt, pełen uczucia i jakiegoś podkładu tragizmu” - był kształcony w BerlinieF

25
F. Grała na 

tyle dobrze na fortepianie, że wykonywała z mężem utwory Beethovena i Mendelssohna 
oraz akompaniowała mu na publicznych koncertach. Śpiewając pieśni Moniuszki sama sobie 
towarzyszyła na instrumencie. Z czasów wczesnego dzieciństwa Mieczysława pozostały 
zapisy życia codziennego w wiejskim dworze. Sugestywny obraz ziemiańskiego salonu 
wujostwa Karłowiczów maluje Helena Romer, o czym mówi następujący passus:  

Wieczorami...wielka ciemna sala, skupieni na długiej, czeczotkowej kanapie, 
słuchamy: wuj gra na wiolonczeli...tęskne płyną tony, coś płacze i skarży się w 
przestrzeni, tęskno się robi, tęskno, aż serce z małych piersi wyciąga daleko...A teraz 
siostry śpiewają duety. Ciocia i Mama: contralto głębokie, dramatyczne, potężne, i 
srebrny sopran, jak wysoki ton skrzypiec, a potem grają na cztery ręce i ich śliczne, 
rasowe profile pochylają się nad klawiaturą...F

26
F  

                                                      

23  Na pewnym etapie Karłowicz mógł korzystać z lekcji u Samuela Kossowskiego, którego 
kompozycje wiolonczelowe Jan Karłowicz  osobiście przepisywał dla własnych potrzeb. 

24  Cyt. za: A. CHYBIŃSKI, Mieczysław Karłowicz (1876-1909). Kronika życia artysty i taternika, 
Kraków, 1949  s. 18. 

25  ibidem, s. 22. 

26  Cyt. za. A. CHYBIŃSKI, Mieczysław Karłowicz, dz. cyt., s. 31. Zob. też FELIKS STARCZEWSKI, 
Działalność muzyczna J. Karłowicza, jej charakterystyka i ocena, w: Życie i prace Jana Karłowicza, dz. cyt., s. 
295-316. 
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 Oczywiście w takim domu dzieci nie mogły pozostać obojętne wobec muzyki. Najbardziej 
wrażliwe okazało się to najmłodsze. Karłowiczowie mogli utalentowanemu Mieczysławowi 
zagwarantować staranną i wszechstronną edukację, zapewnić kształcenie muzyczne  
u najlepszych pedagogów.  

 W ziemiańskiej kulturze było też miejsce na publiczne życie artystyczne. Pan na Wiszniewie 
nie stronił od występów, jak to było w zwyczaju, na cele charytatywne (między innymi  w 
Wilnie i Grodnie). Zachowane zbiory nutowe sporo mówią o rozległym repertuarze 
wiolonczelowym Jana Karłowicza. Były kompozycje mistrza Servais  (koncert, Fantaisie 
russe), a także transkrypcje Chopina i Moniuszki, grał utwory Mendelssohna, Rubinsteina 
i Schumanna. Jako wiolonczelista brał udział w triach, kwartetach, sekstetach. Znany jest 
program jego niektórych występów. Na koncercie filantropijnym „na korzyść Syrokomli” 
w marcu 1861 Karłowicz wykonał solo na wiolonczeli Souvenir De Spaa Servais, La Musette 
Offenbacha, a z Michałowskim i Paradzińskim zagrali Trio D-dur Mendelssohna. Z kolei  
w roku 1867 w Wilnie dwukrotnie występował w teatrze z Apolinarym Kątskim. Na 
koncercie 5 kwietnia wykonywał wspomniane już trio Mendelssohna. Dwa dni później grał 
w sekstecie utwór Różyckiego. 18 marca 1868 odbył się w stowarzyszeniu szlacheckim  
w Pskowie koncert charytatywny. Karłowicz zaprezentował się wówczas solo w repertuarze: 
Des Mädchens Klage Schuberta, Romans Goltermanna, Souvenir de Spaa Servais, a z pianistą 
(Girgenschnerem) zagrali Chmury ciemne Romberga. Upamiętniony jest też koncert 
z udziałem Karłowicza w warszawskim ratuszu „na korzyść dla niezamożnych uczniów 
Instytutu Muzycznego”. Występował wówczas w towarzystwie Moniuszki, Kątskiego oraz 
Deotymy.  Z relacji wiemy, że „gra jego czysta na wiolonczeli zwróciła uwagę”. Tę precyzję 
wykonawczą zauważono w Nokturnie Chopina w aranżacji Servais oraz w mazurku 
Nowakowskiego Niepamięć na głos z towarzyszeniem fortepianu i wiolonczeliF

27
F. 

Aspiracje naukowo-muzyczne Jana zaowocowały przekładem podręcznika harmonii R.E. 
Richtera, którym zajmował się on w czasach pobytu w Berlinie. Do druku u Dzwonkow- 
skiego w 1863 roku dodał fragment pracy Weitzmanna i zbiór melodii swojskich do harmo- 
nizowania. Było też drugie wydanie richterowskiego podręcznika, a także tłumaczenie 
podręcznika teorii kompozycji J. Lobego (w roku 1872). Karłowicza pasjonowała nadto 
kwestia pisma nutowego, które pragnął zreformować. Wypowiadał się też w sprawach 
muzycznej prozodii. W roku 1880 wdał się w polemikę z Noskowskim, czego wyrazem jest 
tekst Kilka słów z powodu artykułu p. Noskowskiego „O prozodii w pieśniach Moniuszki”. Trzy lata 
później, w roku 1883,  poświęcił twórcy „Halki” osobną pracę Rys żywota Stanisława 
Moniuszki. Zatroskanie o spuściznę po Moniuszce zaowocowało utworzeniem osobnej sekcji 
w WTM, zajętej gromadzeniem pamiątek po mistrzu. „Nie pomnik, ale szereg pomników 
mistrzowi tonów postawił” – pisano potem. Zainteresowania etnologiczne przełożyły się  
na dokumentację „narzędzi ludowych”. Karłowicz opisał mało znane instrumenty ludowe. 
W „Wiśle” ukazał się w roku 1888 jego artykuł poświęcony kobzie i skrzypcomF

28
F.  

Do warszawskiego muzeum etnograficznego zakupił w Nałęczowie lirę u wędrownego 
lirnika rodem z galicyjskiego Dzikowa. Teksty Karłowicza mają dzisiaj znaczenie nie tylko 
historyczne.  

Zaskakująca jest decyzja Jana Karłowicza z roku 1871: objęcie funkcji nauczyciela muzyki 
zbiorowej i języka rosyjskiego w Instytucie Muzycznym Warszawskim. Nominację na to 

                                                      

27  Życie i prace Jana Karłowicza, dz. cyt, 

28  J. KARŁOWICZ, Kobza i skrzypce, „Wisła” 1888, IV, s. 187. 
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stanowisko otrzymał 8 kwietnia. Nie chodziło tu wszakże o sprawy finansowe, bo dla tego 
ziemianina pensja miesięczna 25 rubli nie była zapewne atrakcyjna. Być może był to pretekst, 
aby wyjechać do Warszawy? - Szybko jednak porzucił Jan nauczycielską posadę w stolicy: 
po dwunastu lekcjach  wrócił do rodzinnego Podzitwia. Powodem miała być choroba oczu.  

Karłowicz próbował swoich sił w zakresie kompozycji. Znane są jego trzy utwory na 
wiolonczelę i fortepian: Scherzo koncertowe, Myśl ulotna, Fraszka; znane też kompozycje 
fortepianowe: Odgłosy ludowe (3 mazurki), 24 preludia, polki Primula veris i Leokadia; walc 
Motyl. Jan jest autorem paru pieśni solowych: do słów Ujejskiego Na polach deszcze i mgły 
(1867); do słów Heinego Kochałem niegdyś gołąbki i kwiaty (1869), a także do tekstów autorów 
nie rozpoznanych: Nasza ziemica (1874), Utarczki i Sabaudka (1874). Z pewnością dla żony były 
przeznaczone Dwie piosenki na głos średni (1864). Dla potrzeb rodzinnych powstały zapewne 
duety: UŁzy serca U na sopran i alt (sł. Kesslera, 1873) i Do Niemna (sł. Mickiewicza, 1973); 
a także tercety: ze słowami Syrokomli Przepióreczka i Pieśń wieczorna; do tekstów Zana  
i B. Zaleskiego Triolety. Nie zabrakło utworów religijnych: Psalm 137 (1874) na 4 głosy z forte- 
pianem i kwartet wokalny Alleluja (1874). 

Ten naukowiec z kompozycjami w zanadrzu miał duszę wrażliwą „na wszelkie piękno 
władające zarówno pieśnią, jak smyczkiem”. Skoro mowa o zainteresowaniach 
artystycznych nie należy zapominać o rodzinnej skłonności Karłowiczów do rymowania. 
Miał w tym zakresie pewne doświadczenia ojciec, Aleksander Karłowicz. Bawił się poezją 
syn, Jan Karłowicz. Swoje poezje podpisywał pseudonimem: Karol Janowicz. Dla własnych 
potrzeb przetłumaczył wiersz Heinego. Pisał liryki i wiersze satyryczne. Jego cięty, niekiedy 
złośliwy język, rubaszny humor uruchamiał się wobec tych, z którymi pozostawał  
w zażyłości. Do tego gatunku należy wiersz Knebel adresowany do Konstantego 
Hryniewskiego. Oto jego próbka: 

O ty, łysiejący górnych muz kochanku, 
Co pleciesz wiersze do nocy z poranku, 
Daj uszom naszym wypocząć, człowieku [...] F

29 
 

Chociaż różnice pokrewnych przedmiotów ważniejsze są niż podobieństwa, to jednak warto 
zwrócić uwagę, że poezjotwórczym katalizatorem klimatu strof Karłowicza była często 
muzyka. Do albumu Ludwika E. wpisał on wiersz: 

Każesz, bym w twojej symfonii pamiątek 
I ja bas grał z innemi: 
Znalazłszy przeto na karcie tej kątek. 
Wystąpię solo z wierszami memi […] 
A gdy przeżywszy sto lat tryumfalnie, 
Jak stara struna zgrasz się kapitalnie…  
I decrescendo już do finału 
I do morando się zbliżasz pomału 
Wówczas dla ciebie fermata nastąpi 
Requiem Mozarta zaśpiewam w chórze.F

30 
 

                                                      

29  Życie i prace Jana Karłowicza, dz. cyt., s. 10. 

30  ibidem, s.11.: Do albumu Ludwika E. – wybryk muzykalny. 
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Gdy w roku 1903 nastąpiła fermata dla Jana Karłowicza, nastała już epoka, którą 
zdominowały inne pytania - o zabarwieniu romantyzującym. Należał do niej syn, 
Mieczysław Jan.  

I tak to ze sobą splatały się: sfera ludzkich działań zajęta poszukiwaniem praw, czyli nauka - 
ze sferą podlegającą prawidłom, czyli ze sztuką. Potencjał umysłowy Jana Karłowicza nie był 
w stanie chronić go przed zbyt szerokim ustaleniem zakresu działań. Czy rzeczywiście nie 
pozwalało mu to rozwinąć „orlich lotów, choć skrzydła były”  - jak pisano?F

31
F

  Być może 
kwestie te zasługują na ponowne wnikliwe rozpatrzenie, chociaż to przecież zamknięty 
rozdział dziewiętnastowiecznej kultury polskiej. 

                                                      

31  Życie i prace Jana Karłowicza, dz. cyt.,  s. 25. 
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MOTYW ŚMIERCI W CYKLU PIEŚNI 
„CON ANTONIO MACHADO” JOAQUÍNA RODRIGO. 

Łukasz Dobrowolski 
Akademia Muzyczna, Kraków 

 

W bieżącym roku obchodzimy 100 rocznicę śmierci Mieczysława Karłowicza. Jest to również 
rok, w którym przypada 10 rocznica śmierci Joaquína Rodrigo, hiszpańskiego kompozytora, 
który urodził się 50 lat po Karłowiczu i przeżył niemal cały XX wiek - żył  
w latach 1901-1999.  

Podobnie, jak w przypadku Karłowicza, szczególnie miejsce w twórczości Rodrigo zajmuje 
gatunek pieśni. Sam kompozytor wyrażał przekonanie, iż spośród szerokiego dorobku 
swoich dzieł (ponad 170 kompozycji) to właśnie pieśni, po gatunku koncertu z orkiestrą 
przedstawiają dla niego największą wartość. Jest autorem ponad 80 pieśni, w zdecydowanej 
większości na sopran, z towarzyszeniem różnych instrumentów (fortepianu, gitary,  
a także całych zespołów instrumentalnych lub orkiestry).  

Zainteresowanie tym gatunkiem było konsekwencją połączenia dwóch wielkich pasji 
kompozytora – muzyki i literatury, towarzyszących mu od wczesnych, młodzieńczych lat. 
Pasję tę dzielił ze swoja żoną, pianistką Victorią Kamhi, która jest autorką części tekstów  
do jego pieśni i która również pomagała mu adaptować do jego twórczości wokalnej  
wiele tekstów literackich. W swojej twórczości pieśniarskiej Rodrigo podążył drogą  
Manuela de Falli, który to w swoich pieśniach łączył elementy impresjonizmu z bogatą 
tradycją hiszpańskiej pieśni okresu Siglo de Oro. Odwołanie się do korzeni artystycznej 
pieśni hiszpańskiej jest jedną, z najistotniejszych cech tej części twórczości Rodrigo.  

Jego pieśni podobnie jak cała twórczość silnie powiązana jest z tradycją i bogatą kulturą 
rodzimej Hiszpanii. W kompozycjach wokalnych sięgał po teksty różnych autorów  
z czasów od średniowiecza po współczesność i w jego utworach odnaleźć można teksty,  
aż w sześciu językach: ladino (język Żydów sefardyjskich), kastylijskim, niemieckim, 
francuskim, katalońskim i galicyjskim. Są to teksty m.in. takich twórców jak:  
San Juan de la Cruz (1542-1591), Lope de Vega (1562-1635), Antonio Machado (1875-1939), 
czy Juan Ramón Jiménez (1881-1958). 

Spośród pieśni Rodrigo największą popualrność zdobyły Cuatro madrigales amatorios, Cántico 
de la esposa, Cantos de amor y de guerra oraz Tres villancicos.  

 

Cykl zatytułowany Con Antonio Machado to jeden z ostatnich zbiorów pieśni  napisa- 
nych przez kompozytora. Na początku lat siedemdziesiątychF

32
F Rodrigo otrzymał od Mini- 

                                                      

32 Prawdopodobnie był to rok 1971. W opublikowanych wspomnieniach Victorii Kamhi de 
Rodrigo – V. KAMHI DE RODRIGO De la mano de Joaquín Rodrigo. Historia de nuestra vida, Madryt 1986; 
wyd. angielskie pt. Hand in hand with Joaquín Rodrigo: My life at the Maestro's side, Pittsburgh 1992 – 
autorka podaje rok 1972. Data jest jednak podana błędnie, ponieważ jeszcze w roku 1971 nastąpiło 



26 

 

sterstwa Edukacji Rządu Hiszpańskiego zamówienie na napisanie cyklu pieśni na głos i for-
tepian. Jest to czas, w którym kompozytor zakończył pracę nad swoimi gitarowymi 
kompozycjami: Sonatą a la española i Elogią de la guitarra. 

Rodrigo sięgnął do tekstów uważanego za jednego z największych, obok Federica  
Garcii Lorci, poetów hiszpańskich XX w. Antonia Machado. Pochodzą one z różnych lat  
i różnych zbiorów, m.in.: Soleades, Del Camino, czy Canciónes. Kompozytor wiąże te teksty  
z osobistą tragedią życiową poety. Antonio Machado – twórca należący do generacji ‘98, 
związany z nurtem symbolizmu, zaangażowany po stronie republiki, zmuszony do 
opuszczenia kraju zmarł zaraz po zakończeniu wojny domowej – w roku 1907, mając 32 lata 
postanowił zamieszkać w Sorii, niewielkim mieście w północno-środkowej Hiszpanii. 
Rozpoczął tam pracę jako nauczyciel w średniej szkole, tam również poznał Leonorę 
Izquierdo, córkę emerytowanego policjanta. Za zgodą jej rodziców, wywołując wiele 
kontrowersji żeni się z nią w roku 1909, gdy ma ona zaledwie 15 lat. Jak wspomina poeta był 
to najszczęśliwszy okres w jego życiu, jednak po 3 latach Leonora ciężko choruje i umiera, co 
doprowadza Machado do niemal całkowitego załamania. Do tej osobistej tragedii poety 
nawiązuje Rodrigo wybierając z twórczości Machado poszczególne teksty do cyklu pieśni 
Con Antonio Machado. 

Zbiór ten dedykowany został Victorii de los Angeles, a jego premiera miała miejsce w Sevilli 
4 października 1971 roku i przyniosła kompozytorowi znaczący sukces. 

Cykl składa się z 10 pieśni: Preludio; Mi corazón te aguarda; Tu voz y tu mano; Mañana de abril; 
Los sueños; Cantaban los niños; ¿Recuerdas?; Fiesta en el prado; Abril galán; Canción del DueroF

33
F. 

Tytuły tylko 3 z nich odpowiadają tytułom wierszy Machado, pozostałe wprowadził 
Rodrigo, podkreślając jeden z wersów danego wiersza, albo też wprowadzając własny tytuł.  
Nie zawsze kompozytor wykorzystał pełne teksty poematów, czasami dokonuje ich 
adaptacji np. w Canción del Duero wybiera fragmenty tekstów z 3 różnych wierszy i łączy je 
ze sobą wprowadzając wspólny refren.  

Wybrane teksty nawiązują do uniwersalnej tematyki pieśni związanej ze śmiercią, a także 
miłością i fascynacją przyrodą. Ich motywem przewodnim jest śmierć, odejście ukochanej 
żony, które łączy Machado w swoich tekstach z obszernymi opisami natury regionu Kastylii 
i Leon, a także tęsknotą, sennymi wyobrażeniami, wyrazami bólu i cierpienia, opisem 
uczucia miłości oraz radosnymi wspomnieniami wspólnych wędrówek z Leonorą po 
górzystych okolicach Sorii – wokół zaśnieżonych szczytów, sosnowych lasów i rozpo-
czynającej swój bieg rzeki Duero. 

Często Machado w dość szokujący sposób wprowadza kontrast pomiędzy rodzajem narracji 
utrzymanym niemal w sielankowym nastroju, nie rzadko z pięknymi opisami natury, 
z przygnębiającymi skojarzeniami oddającymi posępny nastrój wiersza. Na przykład w pie-
śni zatytułowanej Cantaban los niños w tekście autor wprowadza kontrast bawiących się 
i tańczących w kółku wokół fontanny dzieci, jednocześnie śpiewających piosenkę o bólu  
i  cierpieniu. W tekście pieśni ¿Recuerdas? wspomnienie wspólnie spędzonego z Leonorą lata 
                                                                                                                                                                      

prawykonanie tego cyklu pieśni. Prawdopodobnie na podstawie tej publikacji również mylnie podaje 
te datę SUZANNE RHODES DRAAYER w swojej książce: A singer’s guide to the songs of Joaquín Rodrigo, 
Lanham-Maryland-Londyn 1999. 

33 Preludium; Moje serce czeka na Ciebie; Twój głos i twoja ręka; Kwietniowy poranek; Sny; Dzieci 
śpiewały; Pamiętasz?; Święto na łące; Kwiecień galant; Pieśni o rzece Duero. 
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łączy z opisem wschodu słońca – skostniałego i drżącego, złamanego na zamarzniętej 
fontannie. Natomiast np. w opisie święta spędzanego na łące w pieśni ósmej pojawia się 
słowik, od nieustannego śpiewania śpiewający zachrypniętym głosem.  

W opracowaniu muzycznym Rodrigo rzadko podąża za poszczególnymi słowani, czy lite-
rackimi porównaniami. Oddaje raczej ogólny charakter, nastrój poszczególnych pieśni lub 
ich części.  

Cały cykl nie jest jednorodny zarówno pod względem charakteru, jak i opracowania mu-
zycznego. W pierwszych pieśniach dominuje charakter nostalgiczny, refleksyjny, niekiedy 
dramatyczny. W dalszym przebiego cyklu kształtowany jest nastrój coraz bardziej pogodny, 
natomiast ostatnie 3 pieśni – ku być może zaskoczeniu słuchaczy – utrzymane są w weso-
łym, tanecznym charakterze. 

W poszczególnych pieśniach zazwyczaj dominuje jeden stały rodzaj muzycznej narracji, 
oparty na jednolitej rytmice. Wyjątkiem są pieśni nr 4 i 10, których konstrukcja oparta jest na 
zasadzie kontrastów większych całości lub krótkich odcinków.    

W całym cyklu widoczna jest bardzo przejrzysta faktura opracowania muzycznego. W pier- 
wszych pieśniach kompozytor stosuje niezwykle oszczędne środki muzycznego wyrazu, 
często jest to akompaniament złożony jedynie z pojedynczych akordów, natomiast w ko-
lejnych kompozycjach stopniowo warstwa akompaniamentu ulega wzbogaceniu. 
Wprowadzone są elementy dialogu pomiędzy głosem wokalnym, a partią fortepianu, oraz 
bardziej rozbudowane wstępy oraz odcinki czysto instrumentalne w trakcie pieśni. Zawsze 
jednak melodyka oraz tekst głosu wokalnego pozostaje na pierwszym planie.  

O swoim tradycyjnym podejściu do gatunku pieśni, a także o cyklu Con Antonio Machado tak 
wypowiedział się kompozytor: 

„Wierzę w melodykę, w kompletne i metryczne frazy w pisaniu pieśni, to jest to, co 
miałem w pamięci, gdy komponowałem te utwory i zawsze będę to kontynuował”F

34
F. 

Poszczególne pieśni oparte są na prostych formach muzycznych. Najczęściej posiadają 
budowę: ABA lub AB i ich odmiany, również w niektóych kompozycjach Rodrigo posłużył 
się zupełnie swobodnie kształtowanym układem formalnym. Często widoczne są elementy 
budowy zwrotkowej, lub refrenowej, jednak kompozytor nie przestrzega ich dokładnie: na 
przykład opracowuje zwrotkę lub refren wynikający z tekstu w całkowicie odmienny 
sposób, bądź też wprowadza powtarzany refren muzyczny również do zupełnie nowego 
tekstu. Z reguły kompozytor oddziela za pomocą muzycznego opracowania poszczególne 
strofy tekstu, wjątkiem są pieśni nr 4 oraz 5. Jednak podstawowa budowa formalna pieśni 
wynika, nie z układu stroficznego, a podyktowana jest treścią zawartą w warstwie tekstowej. 

W cyklu tym Rodrigo posługuje się charakterystycznym dla swojego stylu kompozy-
torskiego językiem harmonicznym, widocznym już w jego kompozycjach z lat 30-tych.  

Oparty jest on z jednej strony na tonalności dur-moll, relacjach dominantowo-tonicznych 
i tradycji rozwiązywania współbrzmień dysonansowych na konsonanse oraz z drugiej 
strony na elementach kształtowania harmoniki bliskich impresjonizmu, takich jak: 
pojedyncze zmiany akordów o pokrewieństwie sekund małych; sekwencje akordów w ruchu 

                                                      

34 VAYÁ PLA VICENTE Joaquin Rodrigo. Su vida y su obra, Madryt 1977. 
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sekundowym utrzymanych w jednej płaszczyźnie tonalnej; akordy kwartowe; czy 
podkreślające element kolorystyczny, utrzymane na dłuższych odcinkach płaszczyzny 
brzmieniowe, nieoparte na relacjach systemu dur-moll (np. w pieśni nr 5 i 7 – przykład 1). 
Kompozytor wprowadza również szeregi akordów dysonansowych. 

Przykład 1. Pieśń nr 5 Los sueños. 

 

 

Charakterystyczną cechą języka harmonicznego Rodrigo jest – widoczne również w tych 
pieśniach – dodawanie do tradycyjnych akordów o budowie tercjowej jednego dźwięku 
pełniącego rolę w tym współbrzmieniu swoistego dysonansu, pozostając w stosunku do  
składników akordu w interwale małej lub wielkiej sekundy (przykład 2). 

Przykład 2. Pieśń nr 2 Mi corazón te aguarda. 
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W pieśniach tych często wprowadzone są zmiany płaszczyzny tonalnej w trakcie jednej 
kompozycji. Następują one w sposób płynny, ewolucyjny lub też powiązane są z wprowa- 
dzeniem nowej strofy tekstu. 

Odwołania muzyczne Rodrigo do treści tekstów wiążą się przede wszystkim z oddaniem 
charakteru, nastroju poszczególnej pieśni lub jej części. Często są to odwołania, skojarzenia 
klasyczne, uniwersalne: na przykład obraz zmarłej żony wędrującej po śmierci, zarysowany 
jest przez melodykę głosu sopranowego w wysokim rejestrze i towarzyszący jej figuracyjny 
akompaniament również w wysokim rejestrze fortepianu (pieśń nr 3). Obrazowi 
kwietniowego poranka towarzyszy stopniowe wzbogacanie faktury akompaniamentu, 
zagęszczanie ruchu, a także stopniowy wzrost dynamiki (pieśń nr 4). Widoczne są również 
elementy ilustracyjności: na przykład w pieśni nr 2, gdy w warstwie tekstowej pojawia się 
tematyka pogrzebu, w muzycznym opracowaniu dostrzec można element rytmiki marsza 
żałobnego (przykład 3). W pieśni nr 8 ilustracja śpiewu słowika oddana jest poprzez 
nietypowy w tej kompozycji rysunek melodyczny polegający na wznoszeniu się po 
trójdźwięku głosu wokalnego. 

Przykład 3. Pieśń nr 2 Mi corazón te aguarda. 

 

Pewnym zaskoczeniem dla słuchaczy muzyki hiszpańskiej, a także twórczości Rodrigo mogą 
być stosunkowo niewielkie odwołania w warstwie muzycznej do folkloru hiszpańskiego. W 
tekście Machado można odnaleźć ogromnie dużo nawiązań do ludowej tradycji Hiszpanii, a 
także bogatych opisów natury związanych z regionem Kastylii i Leon. Pewne zwrócenie się 
w kierunku muzyki ludowej widoczne jest w pieśniach nr 8 i 9.  Są to elementy rytmiki 
tanecznej oraz charakterystyczne dla wielu form muzyki hiszpańskiej przeciwstawianie 
sobie dwu i trójdzielnego podziału metrycznego. 

Jedyną pieśnią, w której elementy folkloru hiszpańskiego zostały przez kompozytora  
w sposób bardzo wyraźny zaakcentowane to ostatnia kompozycja cyklu Canción del Duero. 
Zatem można tu dostrzec pewną analogię do najsłynniejszego cyklu pieśni Manuela de Falli 
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Siete Canciones populares, gdzie najsilniej związki z folklorem andaluzyjskim i śpiewem 
cante jondo widoczne są również w ostatniej pieśni cyklu – Polo. Nawiązania do muzyki 
ludowej, jakie Rodrigo zawarł w Canción del Duero dotyczą: harmoniki wynikającej  
z charakterystycznej dla ludowej muzyki hiszpańskiej skali frygijskiej (przykład 4), oraz 
rytmiki i rysunku melodycznego kształtowanych fraz głosu wokalnego. Również w tym 
głosie kompozytor wprowadził typowe dla melodyki hiszpańskiej ozdabiające 
charakterystyczne przednutki (przykład 5).Przykład 4. Pieśń nr 10. Canción del Duero. 

 

 

Przykład 5. Pieśń nr 10. Canción del Duero. 

 

 

Rodrigo wbrew charakterystycznym dla XX wieku kierunkom rozwoju muzyki pozostaje 
kompozytorem konserwatywnym, przywiązanym do tradycyjnych środków wyrazu. 
Szczególnie widoczne jest to w jego pieśniach, tej części twórczości, która miała dla niego 
najbardziej głęboki, osobisty charakter. Odwoływanie się do tradycyjnego języka 
wypowiedzi jest cechą bardzo wyraźnie zarysowaną w twórczości pieśniarskiej większości 
największych kompozytorów muzyki hiszpańskiej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku: 
Enrique Granadosa, Joaquína Turiny, Amadeo Vivesa oraz Manuela de Falli. Rodrigo, 
posługujący się językiem kompozytorskim ukształtowanym w pierwszej połowie XX wieku 
znacznie chętniej, niż po nowe zdobycze współczesnych mu kompozytorów sięgał i odwoły- 
wał się w swojej twórczości do muzyki historycznej, tworząc jednocześnie pieśni 
o niezwykle subtelnym wyrazie i odwołujące się do tradycyjnego rozumienia piękna, 
uosabiającego się w prostych środkach muzycznej wypowiedzi podporządkowanych 
nadrzędnemu elementowi, melodyce. 
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WYKAZ PIEŚNI JOAQUÍNA RODRIGO  
(ułożone wg kolejności chronologicznej) 

1923  Ave Maria   

1925-1928, 1987  Canciones de dos Epocas   
                 Cantiga (sł. Gil Vicente)   
                 Romance de la infantina de Francia (sł. anonim.)   
                 Serranilla (sł. Marqués de Santillana)  
                 Árbol (sł. Fina de Calderón)  
                 ¿Por qué te llamaré? (sł. Fina de Calderón) 

1934 Baracola (sł. Victoria Kamhi)    

1934 Cántico de la esposa (sł. San Juan de la Cruz)  

1934 Esta niña se lleva la flor (sł. Francisco de Figueroa) 

1934  Estribillo (sł. S.J. Polo de Medina)  

1934  Soneto (sł. Juan Bautista de Mesa)  

1934-46 Cuatre cançons en llengua catalna  
Canço del teuladí (sł. Teodoro Llorente) 
Canticel (sł. Josep Carnel) 
L’Inquietut de la donzella (sł. Josep Massó) 
Brollador gentil (sł. Joan Guash) 

1934-46  Triptic de Mosén Cinto (sł. Jacinto Verdaguer)  
 L’harpa sagrada 
  Lo violi Sant Francesch 
  Sant Francesch i la cigala 

1935  Coplas del pastor enamorado (sł. Lope de Vega)  

1935  Fino cristal (sł. Carlos Rodriguez Pintos)  

1937  Canción del cucú (sł. Victoria Kamhi)  

1938  Canción del grumete (sł. anonim.)  

1939  Chimères (sł. Victoria Kamhi) 

1939  La chanson de ma vie (sł. Juan Camp)  

1947  Cuatro madrigales amatorios (sł. anonim., Juan Vasquez)  
¿Con qué me lavare?  
Vos me matásteis  
¿De dónde venís, amore?  
De los alamos vengo, madre  

1947  Romance del comendador de Ocaña (sł. Lope de Vega)  

1950  Por mayo, era por mayo (Romancillo) (sł. anonim.) 

1950  Primavera (sł. Guillermo Fernandez Shaw)  
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1951  Doce canciones españolas (sł. anonim. adapt. Victoria Kamhi)  
¡Viva las novia y el novio!  
De ronda  
Una Palomita blanca  
Canción de baile con pandero  
Porque toco el pandero  
Tararán  
En las montañas de Asturias  
Estando yo en mi majada  
Adela  
En Jerez de la Frontera  
San José y María  
Canción de cuna 

1951  ¡Un home, San Antonio! (sł. Rosalía Castro) 

1952  La espera (sł. Victoria Kamhi) 

1952  Tres villancicos  
Pastorcito Santo (sł. Lope de Vega)  
Aire y donaire (sł. anonim. adapt. Victoria Kamhi)  
Coplillas de Belén (sł. Victoria Kamhi) 

1955  Romance de Durandarte (sł. anonim. adapt. Victoria Kamhi)  

1958  Folías canarias (sł. anonim.) 

1959  Dos poemas de Juan Ramón Jiménez (sł. Juan Ramón Jiménez)  
Verde verderol  
Pájaro del agua 

1962  La grotte (sł. Luis Emié) 

1965  Cuatro canciones sefardíes (sł. anonim. adapt. Victoria Kamhi)  
Respóndemos  
Una pastora yo ami  
Nani, nani  
"Morena” me llaman 

1965  Rosaliana (sł. Rosalía de Castro)  
Cantart’ei, Galicia  
¿Por qué?  
Adiós ríos, adiós fontes  
¡Vamos bebendo! 

1965  Sobre el cupey (sł. Luis Hernández Aquino)  

1967  Aranjuez mon amour (sł. Guy Bontempelli) 

1968  En Aranjuez con tu amor (sł. Alfredo García Segura)  

1968  Cantos de amor y de guerra (sł. anonim.)  
Paseábase el rey moro  
¡A las armas, moriscotes!  
¡Ay, luna que reluces!  
Sobre Baza estaba el rey   
Pastorcico, tú que has vuelto 
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1970  El tren de las penas mías (sł. Alfredo García Segura) 

1971  Con Antonio Machado (sł. Antonio Machado)   
Preludio  
Mi corazón te aguarda  
Tu voz y tu mano  
Mañana de abril  
Los sueños  
Cantaban los niños  
¿Recuerdas?  
Fiesta en el prado  
Abril galán  
Canción del Duero 

1973  Dos canciones para cantar a los niños (sł. anonim. adapt. Victoria Kamhi)  
Corderito blanco   
Quedito 

1980  Líricas castellanas (sł. anonim. adapt. Victoria Kamhi) 
San Juan y Pascua 
Despedida y soledad 
Espera del amado 

1988  Aranjuz, ma pensée (sł. Victoria Kamhi) 
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WOJENNE I POWOJENNE UTWORY TADEUSZA KASSERNA - 

ŚWIADECTWA KOMPOZYTORA,  
KTÓRY DOTKNĄŁ BIEGUNÓW LUDZKIEJ EGZYSTENCJI F

35 

2BVioletta Kostka 
Akademia Muzyczna, Gdańsk 

 

Tadeusz Kassern w marcu 1939 roku skończył 35 lat, mieszkał w Poznaniu, był szanowanym 
radcą Prokuratorii Generalnej, a także cenionym kompozytorem, krytykiem muzycznym 
i organizatorem życia muzycznego. Skomponowane przez niego utwory pojawiały się na 
estradach Poznania, Warszawy i innych miast, w radio można było usłyszeć słuchowiska  
z jego muzyką.  

W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku wraz z całą Prokuratorią Generalną ewakuował się do 
Lwowa, miasta swego dzieciństwa i wczesnej młodości. We Lwowie przeżył początek wojny 
i okupację radziecką. W 1940 roku skomponował tam dwa utwory wpisujące się do kierunku 
neoklasycznego odmiany właściwej: Concertino na fortepian i orkiestrę, które zaginęło oraz 
Balladę o wieprzu i pieprzu na głos niski z fortepianem do wiersza Jana Brzechwy. 
Skomponował także Suitę dziecięcą na dwa fortepiany, która miała swoje prawykonanie w 
Kijowie, prawdopodobnie podczas zjazdu Związku Kompozytorów Radzieckich na 
przełomie marca i kwietnia 1940 roku, w którym Kassern uczestniczył razem z innymi 
kompozytorami i muzykologami polskimi. Zaginiona Suita była pierwszą próbą twórczości 
dla dzieci, ale zarówno Concertino, jak i Ballada były gatunkami wcześniej podejmowanymi 
przez kompozytora, wybuch wojny nie był więc żadną cezurą w procesie kompozytorskim.  

Ponieważ sytuacja Polaków we Lwowie coraz bardziej się pogarszała Kassern przeniósł się 
w październiku 1940 roku do Krakowa. Wiadomo, że pracował w księgarni Gebethnera  
i Wolffa, a potem w przedsiębiorstwie chemicznym. W Krakowie przeżył śmierć ojca. 
Komponował, ale była to już twórczość całkowicie inna niż lwowska. W powojennym 
życiorysie próbował wyjaśnić tę zmianę za pomocą słowa „napięcie”. Można postawić 
hipotezę, że w przypadku Kasserna napięcie psychiczne było szczególnie silne, gdyż oprócz 
zwykłych niedogodności życiowych, jakie spotykały cywilów podczas wojny, przeżywał 
jeszcze stres związany z tym, że jako Polak żydowskiego pochodzenia, co prawda o aryjskim 
wyglądzie, stale obawiał się denuncjacji i w konsekwencji śmierci. Był co prawda 
zasymilowany z polskością, ale jak pisze Andrzej Friszke: 

„Hitlerowskie prawodawstwo nie uwzględniało trwającego od dziesięcioleci procesu 
asymilacji. Za Żyda uznawano każdego, kogo dwóch dziadków należało do 
żydowskiej gminy wyznaniowej. Oznaczało to objęcie restrykcjami, a w przyszłości 

                                                      

35  Wojenne losy Tadeusza Z. Kasserna i związana z wojną jego twórczość muzyczna nie 
zostały do tej pory uwzględnione w szerszych badaniach; jego nazwisko nie pojawia się ani w pracy  
KRYSTYNY KOPECZEK-MICHALSKIEJ Jawne i tajne życie koncertowe w Warszawie w latach okupacji 
hitlerowskiej, „Muzyka”, 1970 nr 3, s. 47-64, ani w pracy ELŻBIETY DZIĘBOWSKIEJ Muzyka w Warszawie 
podczas okupacji hitlerowskiej, (w:) Warszawa lat wojny i  okupacji, vol. 2, Warszawa 1972. 
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skazywało na zagładę także tych, którzy byli ochrzczeni i całkowicie zasymilowani z 
polskością.”36 

Niezwykle pomocne w rozładowaniu napięcia było studiowanie i komponowanie muzyki. 
Dziedziną muzyczną, która pociągała go w tym czasie najbardziej była dawna muzyka 
religijna. W powojennym życiorysie napisał, że przeprowadził wtedy: 

„intensywne studia nad muzyką gregoriańską, muzyką która jest ogólnie uważana za 
prototyp i arcywzór liryzmu w najszlachetniejszym wyrazie. Fascynacja niezmierną 
prostotą i siłą wyrazu tej muzyki dała w efekcie nowe utwory: Tryptyk gregoriański na 
sopran solo i fortepian (Ave Maria, Inviolata, Alleluja) [...], Mszę polską na baryton solo i 
organy [...].”F

37 

Wspomniany tu zwrot ku „niezmiernej prostocie”, tak samo jak ku tematyce religijnej był  
w tym czasie u twórców zjawiskiem bardzo powszechnym. Autor książki Poeci i wojna 
Aleksander Święch daje za przykład utwory Anny Świrszczyńskiej, o których pisze: 

„Stylizowane Wiersze średniowieczne poetki [...] porażają prostotą środków wyrazu. 
Zwrot do formy misteryjnej, do religijnej alegoryki oznacza w jej przypadku 
poszukiwanie języka oczyszczonego z doraźnych sensów i nazbyt dosłownych 
konotacji. W dawnych formach ekspresji religijnej zdaje się zawierać to, co 
najcenniejsze: szacunek dla tajemnicy, zagadka ‘życia po życiu’, które otwiera się na 
horyzont nadprzyrodzony.” A w innym miejscu, odnosząc się już do podobnej 
twórczości różnych poetów pisze: „to jakby świadectwa tych, którzy dotknęli 
biegunów ludzkiej egzystencji, poznali ‘szczęście’ i ‘boleść’ i dlatego mają prawo 
‘mówić o tych rzeczach prosto’ [...].”F

38 

Niestety, rękopisy Tryptyku gregoriańskiego i Mszy polskiej Kasserna spłonęły w czasie wojny, 
nie mamy też o nich żadnych informacji pośrednich. 

Denuncjacja, której Kassern tak się obawiał, rzeczywiście nastąpiła, ale szczęśliwym trafem 
w czasie wizyty gestapo w jego mieszkaniu był poza nim. Zaraz po tym incydencie wyjechał 
do WarszawyF

39
F. Dołączył tym samym do „utajonego miasta żydowskiego”, o którym 

ostatnio książkę napisał Gunnar S. PaulssonF

40
F. Zdobywszy w marcu 1943 roku dokumenty 

na nazwisko nieżyjącego już szwagra żony – Teodora Sroczyńskiego – bywał, w różnych 
miejscach miasta, również na konspiracyjnych koncertachF

41
F. Doskonale wiedział o pow-

staniu w getcie żydowskim przebiegającym na przełomie kwietnia i maja 1943 roku. 
Powstanie poruszyło go tak mocno, że od razu podjął decyzję o skomponowaniu opery: 

                                                      

36  ANDRZEJ FRISZKE, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 35. 

37  t.s. [TEODOR SROCZYŃSKI=TADEUSZ KASSERN], TADEUSZ KASSERN. Sylwetka kompozytorska, 
1948, maszynopis, Archiwum Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie, s. 4-5. 

38  ALEKSANDER ŚWIĘCH, Poeci i wojna. Rozprawy i szkice, Warszawa 2000, s. 200-201. 

39  Na podstawie przekazów rodzinnych. 

40  GUNNAR S. PAULSSON, Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945), Kraków 
2008.  

41  WITOLD RUDZIŃSKI, Związek w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie, (w:) 50 lat Związku 
Kompozytorów Polskich, red. Ludwik Erhardt, Warszawa 1995, s. 49. 
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“Idea skomponowania Mesjasza [...] zrodziła się w czasie wojny, kiedy będąc w Polsce 
pod nazistowską okupacją byłem świadkiem największej ludzkiej tragedii, która 
dotknęła naród żydowski. Od tamtego czasu pragnienie stworzenia muzycznego 
pomnika poświęconego historii Żydów nigdy mnie nie opuszczało.”42 

Za podstawę opery Kassern wybrał znaną mu sprzed wojny sztukę Koniec Mesjasza Jerzego 
Żuławskiego opowiadającą o wystąpieniu w 1666 roku fałszywego mesjasza i środowiska 
żydowskiego przeciw sułtanowi w celu odzyskania utraconej wolności. Poczynił nawet 
pierwsze szkice muzyczne, ale ze względu na niesprzyjające warunki zewnętrzne 
komponowanie tego wielkiego dzieła odłożył na późniejF

43
F. Zajął się tymczasem innymi 

kompozycjami w ulubionym stylu neoklasycznym. Ponieważ zniszczeniu uległa partytura 
Koncertu na orkiestrę smyczkową, który w połowie lat 30. przyniósł mu konkursową 
nagrodę i później dobre recenzje muzyczne uznał za konieczne odtworzenie tego dzieła. 
Opracowując drugą wersję utworu poszerzył go o menueta pierwotnie występującego  
w Suicie pastoralnej z 1937 roku (ostateczny układ części: I. Allegro deciso e molto ritmico, II. 
Minuetto, III. Adagio i IV. Rondo). Datę 1944 nosi II Sonatina na fortepian, złożona z trzech 
części: I. Marcia, II. Arietta i III. Oberek (Danza). Ostatnią część stanowi jedna z pierwszych 
kompozycji Kasserna, mianowicie mazurek z 1927 roku, który tu, z powodu przyspieszenia 
tempa, został nazwany oberkiem. 

W wyniku kapitulacji Powstania Warszawskiego, już od 4 października 1944 roku zaczęła się 
ewakuacja ludności stolicy. Kassern, jak wielu cywilów udał się do Zakopanego, a stamtąd 
do Krakowa, Warszawy, a następnie do Poznania. W Poznaniu większość czasu zajmowały 
mu działania organizacyjne związane z odbudową instytucji prawnych i przywróceniem 
życia muzycznego, ale znajdował też czas na komponowanie. Pisząc w życiorysie o okresie 
bezpośrednio powojennym podkreślił, że był to czas jeszcze większego napięcia 
psychicznego niż w czasie wojny:  

„Napięcie z tego okresu nie tylko nie osłabiło się, ale niejako spotęgowało się po 
wojnie, kiedy to powstały dwa utwory, charakterystyczne dla tego przeobrażonego 
stylu Kasserna: III Sonatina (kolędowa) na fortepian i Tryptyk żałobny na śpiew 
solowy i fortepian.”44 

Nasilenie napięcia mogło być rezultatem narastającej wiedzy o stratach w ludziach, którzy 
kiedyś tworzyli krąg znajomych kompozytora. Wymienione utwory, choć zróżnicowane 
gatunkowo i formalnie, mają ze sobą wiele wspólnego – obydwa rozwijają się w oparciu  
o staropolskie pieśni religijne, skomponowane są w fakturze polifonizującej, dominuje   
w nich asymetria i dysonująca harmonika. Są to zdecydowanie utwory archaizujące, ale inne 
od przedwojennych Motetów kopernikowskich na chór. Dedykowany poległemu podczas 
Powstania Warszawskiego Romanowi Padlewskiemu Tryptyk żałobny został prawykonany 
podczas pierwszego powojennego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej 2 września 1945 
roku w Krakowie przez Stani Zawadzką i kompozytora. 

Pierwsze lata powojenne Kassern spędził w Nowym Jorku pracując w Konsulacie Polskim. 
Choć miał liczne obowiązki związane z organizacją pomocy dla muzyków polskich i po-

                                                      

42  List Tadeusza Kasserna do Juliusa Rudela z 22 października 1950, BUW, K-LXXXI. 
Tłumaczenie z języka angielskiego autorki. 

43  t.s., op. cit., s. 5. 

44  Ib., s. 4-5. 
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pularyzacją muzyki polskiej w Stanach Zjednoczonych nie przestał komponować. Całą 
twórczość tego okresu można ująć w trzy grupy: 1) kompozycje neoklasyczne (Concertino na 
obój i orkiestrę, cykl pieśni Z pamiętnika miłości na głos i fortepian, Sonatina na flet i for-
tepian), 2) kompozycje folklorystyczne (10 pieśni ludowych z Ziem Zachodnich na głos i for-
tepian, planowane opera ludowa i Negro spirituals w tłumaczeniu Miłosza) i 3) aranżacje 
(Two Waltzes na sopran i fortepian, Bogurodzica na baryton i fortepian). Widzimy, że utwory 
te trzymają się linii realizowanej w tym czasie przez kompozytorów krajowych. Pod koniec 
1948 roku Kassern zaczął jednak na nowo myśleć o skomponowaniu opery o tematyce 
żydowskiej. Pomysł odżył w związku ze staraniami Schönberga o prawykonanie w Polsce 
A Survivor from WarsawF

45
F. Ponieważ Kassern planował dzieło znacznych rozmiarów szukał 

finansowego wsparcia u polskich decydentów. Ministerstwo Kultury i Sztuki, które 
wcześniej złożyło u niego zamówienie na operę zgodziło się jedynie na finansowanie opery 
dziecięcej DrewniaczekF

46
F.  Kilka lat później opisał tę sytuację Juliusowi Rudelowi w nastę-

pujący sposób: 

”Po wojnie, w Polsce, otrzymałem zamówienie na operę. Zasugerowałem Mesjasza 
upamiętniającego powstanie w getcie, lecz zostałem surowo upomniany i otrzymałem 
zakaz pisania tej opery, gdyż komunistyczny rząd uznawał to za faworyzowanie 
żydowskich narodowych tendencji, a temu komuniści silnie się przeciwstawiali.”47 

Odmowa finansowania i wręcz „zakaz” komponowania opery o tematyce żydowskiej były 
jednymi z wielu czynników, które złożyły się na to, że w grudniu 1948 roku Kassern 
zrezygnował ze służby dyplomatycznej i zamieszkał w Nowym Jorku jako emigrant 
polityczny. Znalazł pracę w szkolnictwie muzycznym i od razu podjął starania o zdobycie 
funduszy na planowaną operę. W maju 1949 roku otrzymał grant z Fundacji Muzycznej 
Kusewickich i natychmiast przystąpił do komponowania. W dwa lata powstała 4-aktowa 
opera The Anointed / Mesjasz przeznaczona na 10 śpiewaków solistów, chór i wielką orkiestrę. 
Dziełem tym Kassern nie tylko zrealizował swą największą wewnętrzną potrzebę – stworzył 
„muzyczny pomnik” upamiętniający historię narodu żydowskiego, ale także rozwinął swój 
styl muzyczny w kierunku ekspresjonizmu. Wzorując się na Wozzecku skomponował utwór, 
w którym znajdujemy: posttonalność, różnorakie rodzaje śpiewów łącznie z techniką 
Sprechgesang, bogactwo barw instrumentalnych, wielowarstwową fakturę, motywy 
przewodnie, łańcuchowe łączenia odcinków i inne cechy. 

Po skomponowaniu Mesjasza Kassern nie zakończył swoich „rozliczeń” z wojną. Był rok 
1952, życie w Stanach Zjednoczonych raczej nie skłaniało do wojennych wspomnień  
i refleksji, a on za podstawę libretta swojej następnej opery wybrał sztukę Sun-up / Jutrzenka 
Luli Vollmer opowiadającą historię prostych ludzi podczas I wojny światowej. Przesłanie 
sztuki, że ludzie powinni pielęgnować w sobie uczucie miłości, a nie nienawiści, było 
zapewne jednym z motywów tego wyboru. W szybkim tempie skomponował 2-sceniczną 
operę przeznaczoną na 4 śpiewaków solistów, chór i 27-osobową orkiestrę. Za punkt wyjścia 
przyjął krótką strukturę motywiczno-harmoniczną z dominacją interwałów sekundy i tercji, 
która określiła interwalikę horyzontalną i wertykalną utworu, ale jednocześnie ograniczyła 

                                                      

45  Listy Felixa Greissle’a do Arnolda Schönberga z 5 i 8 października 1949 roku, Arnold 
Schoenberg Collection, Music Division, Library of Congress, Washington. 

46  Pismo Tadeusza Kasserna do Ministerstwa Kultury i Sztuki z 6 grudnia 1948 roku, BUW, 
zbiory nieskatalogowane. 

47  List Tadeusza Kasserna do Juliusa Rudela z 22 października 1950, op. cit. 
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oddziaływanie ekspresyjne. Ponadto wprowadził motywy przewodnie, komentujący chór 
jak w teatrze starożytnym, dwa momenty folklorystyczne i inne cechy, osiągając wrażenie 
opery nowoczesnej i jednocześnie nawiązującej do tradycji. Ponieważ opera była 
komponowana na konkurs zorganizowany w Nowym Jorku przez Paula Arona i ten 
konkurs wygrała, dwa lata później, zgodnie z warunkami konkursu, została wystawiona  
w nowojorskim teatrze Provincetown Playhouse. Recenzujący to przedstawienie  
Olin Downes stwierdził, że słabo wykonane partie wokalne i okrojona do dwóch 
fortepianów i perkusji instrumentacja nie pozwoliły w pełni poznać zamysłu kompozytora. 

Ostatnie lata życia Kasserna w Stanach Zjednoczonych (kompozytor zmarł 2 maja 1957 roku) 
naznaczone były ciągłymi staraniami o uzyskanie statusu imigranta (status ten otrzymał 
dopiero we wrześniu 1956 roku), poszukiwaniem dla siebie nowych obszarów działalności i 
wreszcie chorobą. Nie był to najlepszy okres do pracy twórczej, ale mimo to Kassern 
stworzył jeszcze trzecią operę Comedy of the Dumb Wife, napisał cztery libretta i sporą liczbę 
utworów dydaktycznych, nie mówiąc już o aranżacjach m. in. dla New York City Opera. W 
wymienionych utworach dwukrotnie nawiązał do minionej wojny: po raz pierwszy w 
nieukończonym dramacie telewizyjnym Hearts in ruksacks, w którym za temat przyjął 
inwazję radziecką na Polskę we wrześniu 1939 roku, po raz drugi w fortepianowym utworze 
dla młodzieży The Ten Commandments ze zbioru Blessed Music Book. W tym ostatnim 
wykorzystał melodię Chorału (w wersji śpiewanej zaczynającej się od słów „Z dymem 
pożarów, z kurzem krwi bratniej”), która - nadana przez radio Londyn – była umownym 
sygnałem do rozpoczęcia Powstania WarszawskiegoF

48
F. 

Wojna z wszystkimi jej konsekwencjami była dla Kasserna przeżyciem, z którego nie 
wyzwolił się do ostatnich dni. Stale żywe obrazy wojenne wywoływały u niego potrzebę 
komponowania narracji muzycznych o najwyższych wartościach ludzkich. W wojennym  
i bezpośrednio powojennym czasie narracje te wytwarzały poczucie wspólnoty, a dzisiaj ich 
funkcją jest przypominanie nam o największej katastrofie XX wieku. 

                                                      

48  MARIA WACHOLC (wybór pieśni i komentarze), Śpiewnik polski, Warszawa 1991, s. 56-57. 
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Zbigniew Bagiński 

 

Zanim oddam głos następnemu uczestnikowi naszej rozmowy, chciałbym dodać kilka słów 
od siebie. Pretekstem do mojej wypowiedzi niech będzie mail od pani Katarzyny Dadak- 
Kozickiej, który otrzymałem przed sesją . Pani profesor pisała : „Swoją drogą, to niby 
normalne, ale dla mnie ciekawe, że muzykolodzy tak chętnie się wypowiadają, a kompo-
zytorzy mniej. Wola „mówić” muzyką ( choć programy koncertowe niekiedy świadczą 
o czymś innym; czasem też „wypływają” jakieś sekretne zapiski kompozytorów ...”.  
W programach koncertowych, a szczególnie festiwalowych komentarzy odautorskich 
mnóstwo. Dłuższe, krótkie, niekiedy równie błyskotliwe jak utwory, których dotyczą – 
złośliwi tiewrdzą, że niekiedy nawet bardziej. To całkiem dobry i wdzięczny temat do 
osobnych badań. Ale ja nie chcę dziś mówić o innych. Chcę nieco powiedzieć o sobie. 

Zacznę od kolejnego dowodu, że kompozytorzy potrafią i chcą mówić o sobie. Ten dowód to 
pięć kolejnych sympozjów kompozytorskich zorganizowanych przez Katedrę, którą kieruję, 
udokumentowanych drukiem ( Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Warszawie). Za 
każdym razem sympozjum okraszone było koncertem z utworami referentów, co 
zapewniało potrzebę „mówienia” muzyką. Zaproszenie do pierwszego sympozjum – cyklu 
zapoczątkowanego przez mojego poprzednika – przyjęłem z wahaniem. Powiedziałem 
wtedy m.in. : „ Unikałem takich sytuacji , jak dzisiejsza(...) z dwóch powodów. Po pierwsze – 
uważam, że moje obowiązki wobec słuchacza kończą się w momencie postawienia ostatniej 
kropki w partyturze i wszystko, co ma miejsce później z moją muzyką utrwaloną na 
papierze ( może z wyjątkiem autorskiego nadzoru nad prawykonaniem, co jest jednak nie 
zawsze możliwe ) jest sprawą innych: wykonawców, analizatorów , krytyków ( niestety, też! 
) i przede wszystkim publiczności. Po drugie – docieranie do istoty dawniej napisanych 
utworów wymagałoby ponownego przeżycia czy choćby prześledzenia procesu twórczego, 
co uważam za działanie wtórne i nieco jałowe” I dalej : Siły rezerwuję dla następnych 
utworów”. Powtórzyłem pierwsze frazy tej formuły naV sympozjum z istotnym dodatkiem : 
”...dziś odbywa się kolejne sympozjum, a ja tu znowu siedzę i bedę coś mowił.” Nie 
okazałem się więc nadmiernie konsekwentny w korzystaniu z szansy milczenia na temat 
moich kompozycji. 

Chcę teraz nawiązac do tematu ( jednego z dwóch ) obecnej sesji. „Odwieczne pieśni „. 
Rozumiem go jako zachętę do rozmowy o inspiracjach, o źródłach mojej muzyki. Odwołam 
się najpierw do opinii innych. Adam Sławiński : „ Twórczośc Zbigniewa Bagińskiego(...) 
zakorzeniona jest w tradycji(...). Odwołuje się zwłaszcza do złotego okresu kameralistyki  
i symfoniki XIX i XX wieku, ale także do baroku, a nawet do renesansu. Ekspresje perkusyjne  
w orkiestrowych A Few Pictures i kameralnych Cyrkulacjach, które dopiero co slyszeliśmy na 
Warszawskiej Jesieni odsyłają wprost do jazzu. Wyobraźnia kompozytora czerpie więc  
z niejednego źródła. Jest wśród nich także źródło muzyki ludowej.  W dwóch co najmniej 
utworach odnajdujemy cytaty,a właściwie quasi cytaty. Mam na myśli fortepianowe Folk 
Studies i A.D.1988. Niczym zjawa z innego, lepszego świata rozbrzmiewa tam sielankowa 
melodyjka zrazu w ciszy, następnie oplatana kontrapunktem  bardziej współczesnego 
rodowodu, zderza sie wreszcie z nader burzliwymi, jawnie modernistycznymi przebiegami” 
( ze strony internetowej Polmicu). A więc jazz i muzyka ludowa. Muzyka przeszłości  
w ogóle. Skojarzenia z twórczoscią innych kompozytorow odnajdziemy w opisach z książki 
obecnego tu Pawła Strzeleckiego Nowy romantyzm( wydanej w Musica Jagiellonica).  
W środkowej częsci Sinfonii notturna odnalazł on symboliczne motywy mogące odnosić się 
do I cześci IX Symfonii Beethovena, w Koncercie fortepianowym odnajduje inspirację 
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lisztowską, wreszcie  III część Sinfonii notturna  budzi w nim skojarzenia z wstępną frazą 
Rapsodii litewskiej Karłowicza. 

Ale i ja sam uchylałem rąbka tajemnicy. Przytoczę tekst, ktory napisałem na użytek książki 
programowej Warszawskiej Jesieni 1991. „ Pisząc Kwartet fortepianowy często wracałem 
myślą do mego muzycznego dzieciństwa, w ktorym zamknięty świat muzyki  Beethovena, 
Schumanna czy Webera jawił mi się jako wyłączny i jedyny, a istnienia światów innej 
muzyki domyslać się było niepodobna. Cały więc Kwartet znaczony jest śladami świata 
utraconego – mającego jednak moc odradzania się poprzez muzykę (...)”. Czyżby utwór 
autobiograficzny? Potrzebne tu są jednak pewne wyjaśnienia. Wspomogę się teraz 
fragmentem mojej wypowiedzi z IV Sympozjum ( Muzyka Kameralna kompozytorów 
AMFC, Warszwa 2006).”Po pierwsze tekst ten powstał po skomponowaniu utworu, co 
więcej, po jego pierwszym wykonaniu. Jest więc rezultatem refleksji o utworze, a nie 
pierwotnej intencji. Niedobrze byłoby więc, gdybyśmy sądzili, że moim zamiarem było 
skomponowanie utworu, który tak właśnie dałby się skomentować. A więc nie mialem ani 
zamiaru, ani świadomości, że sięgam po materiał muzyczny, który będzie można określić 
jako penetrujący obszary mego muzycznego dzieciństwa. Proces powstawania tego utworu 
przedstawiłbym nastepująco. Pod wpływem pomysłów muzycznych, które ogarnęły mnie  
z wielką siłą, choć powód  ich pojawienia się był i jest dla mnie niezbyt jasny, stanąłem przed 
koniecznością znalezienia dla nich spójnego języka dźwiękowego i jakichś solidnych ram 
formalnych. Właśnie to stanowiło główny problem w pracy nad utworem. Rozwiązałem go 
poprzez wybór zbioru dźwięków (skali) dla całego utworu. Z dwunastu dźwięków, jakimi 
dysponujemy, wyłączyłem cztery – tworząc akord a/cis/e/g. Dźwięki tego akordu 
pojawiają się tylko w tej postaci i pełnią rolę „wywoływacza” kolejnych faz utworu”. I dalej: 
„ Słuchacze, z którymi rozmawiałem po koncertach mówili o swoich skojarzeniach. Padło 
nazwisko Webera , ale ktoś wysłyszał też chorał gregoriański ( chyba z powodu pierwszych 
faz utworu)”. I jeszce raz Strzelecki o finale Kwartetu.”Ewokuje on aurę harmoniczną 
właściwą niektórym madrygałom Gesualda da Venosy”. 

Pomimo istotnych zastrzerzeń wyrażonych powyżej wniosek wysnuwa się jasny: inspiruje 
mnie inna muzyka. Inna muzyka bywa dla mnie źródłem, prapoczatkiem moich utworów. 
Zapewne nie jestem odosobniony – być może jest to naturalne dla każdego kompozytora 
akademickiego. Używam, śmiało jak widać , tego pojęcia w modnym ostatnio, bardzo 
szerokim znaczeniu – kompozytor akademicki to ten, który uczył się muzyki. Liczna grupa 
akademikow zróżnicowana jest stylistycznie, estetycznie, warsztatawo, ideowo i wcale nie 
musi być ostoją wstecznictwa i skostnienia.  

Ale wróćmy do inspiracji. Mam głębokie przeświadczenie, więcej – jestem tego pewny, że 
drugim, ważnym źródłem inspiracji jest natura: przyroda w całym swym bogactwie, zwykłe 
i niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Spędzam wiele czasu na wsi i tam – w lecie wolny od 
szkół – komponuję wsłuchując się w akustyczną przestrzeń pól, lasów, chmur, rzek, jezior. 
Szczegółów tych inspiracji i wpływów opisać się niestety nie da. Zakończę więc prawdziwą 
historią w zastępstwie brakujących, bo niemożliwych dowodów. 

Słuchałem radia. W programie II trwała retransmisja koncertu z Warszawskich Spotkań 
Muzycznych. Konceret, ktory odbył się na Zamku Królewskim otwierał mój utwór Piccolo 
quartetto na flet (z ważnymi partiami granymi na pikulinie), klarnet, skrzypce i wiolonczelę  
z roku 2005. Prowadząca audycję pani redaktor, chwaląc mój utwór powiedziała, że gdy go 
słucha jawi się jej obraz delikatnych pajęczyn zroszonych wodą, rozbłyskujacych w słońcu. 
I wtedy w mojej pamięci odtworzył sie po wielokroć widziany obraz. Polana w lesie na 
Mazurach, gdzie z żoną i dziećmi spędzaliśmy wakacje ( było to w poczatku lat 
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dziewięćdziesiątych).Bardzo często wstawałem wcześnie rano – wypływalem łodzią na 
jezioro, by podglądać czaplę szarą, ptaka bardzo płochliwego i skrytego. Wychodzac  
z budki, w której mieszkaliśmy trafiałem na krajobraz..., sieci pajęczyn rozpięte między 
małymi sosnami, zroszone poranną rosą, migoczące w blasku dopiero co wzeszłego słońca. 

Ale przecież komponując wiele lat później ten utwór pokonywałem jedynie podobne 
problemy jak w fortepianowym Kwartecie. Mając pojęcie o ogólnej aurze dźwiękowej utworu 
(co miało związek ze składem instrumentów), szukałem środków, brzmień, artykulacji, barw 
dla oddania tego ogólnego wyobrażenia. I nic więcej. A historię o blasku zroszonych 
pajęczyn potraktujmy jedynie jako znaczący przypadek, przylegający jednak pięknie do 
sformułowanej wcześniej tezy. 

 

Anna Ignatowicz – Glińska  

MIĘDZY „ODWIECZNĄ PIEŚNIĄ” A WYDARZENIEM MEDIALNYM 
 

Serdecznie dziękuję Organizatorom za możliwość wzięcia udziału w Konferencji,  
a szczególnie - prof. Zbigniewowi Bagińskiemu za zaproszenie do udziału w panelu 
kompozytorów. Jestem Państwu winna wyjaśnienie, dlaczego dopiero dziś mogę dołączyć 
do Szacownego Grona: otóż powaliła mnie grypa, ze wszelkimi przynależnymi jej 
szykanami.  

 Przestrzeń moich rozważań ogranicza z jednej strony kontekst Karłowiczowskich 
Odwiecznych pieśni: Pieśni o miłości i śmierci, Pieśni o wiekuistej tęsknocie i Pieśni 
 o wszechbycie. Z drugiej strony ograniczają tę przestrzeń mniej lub bardziej aktualne 
wydarzenia medialne - z założenia chwilowe, jednorazowe, ulotne. Stojące na 
przeciwległym biegunie jakkolwiek pojmowanej odwieczności, a jednocześnie - angażujące, 
wręcz zawłaszczające naszą uwagę, nasze siły i energie w sposób, jaki wydaje się 
przynależny kwestiom spraw ostatecznych - odwiecznych. 

Odwieczne pieśni op.10 Mieczysława Karłowicza (1876-1909),  skomponowane w latach  
1904-06, a wykonane po raz pierwszy 21. III 1907. w Berlinie, pod dyrekcją Grzegorza 
Fitelberga, na koncercie kompozytorów Młodej Polski - są tryptykiem symfonicznym, 
złożonym z Pieśni o wiekuistej tęsknocie, Pieśni o miłości i o śmierci oraz Pieśni o wszechbycie. 
Odwieczne pieśni mają swój program, choć nie w sensie fabularnym; jest to raczej osnowa 
emocjonalno-ideowa. Według H. Opieńskiego (który pisał to w porozumieniu  
z Karłowiczem) źródłem inspiracji Odwiecznych pieśni są przeżycia kompozytora  
z tatrzańskich wędrówek. Oto jak Karłowicz opisywał te wrażenia: 

 „(...) I gdy znajdę się na stromym wierzchołku, sam, mając jedynie lazurową kopułę 
nieba nad sobą, a naokoło zatopione w morzu równin zakrzepłe bałwany szczytów - 
wówczas zaczynam rozpływać się w otaczającym przestworze, przestaję się czuć 
wyosobnioną jednostką, owiewa mnie potężny, wiekuisty oddech wszechbytu. 
Tchnienie to przebiega przez wszystkie fibry mej duszy, napełnia ją łagodnym 
światłem i sięgając do głębin, gdzie leżą wspomnienia trosk i bólów przeżytych, goi, 
prostuje, wyrównywa. Godziny przeżyte w tej półświadomości są jakby chwilowym 



44 

 

powrotem do niebytu: dają one spokój wobec życia i śmierci, mówią o wiecznej 
pogodzie roztopienia się we wszechistnieniu.”49  

W cytowanej wypowiedzi Karłowicza zwróciły moją uwagę dwie kwestie: 

1. Brak relacji „jednostka - zbiorowość / społeczeństwo” i zastąpienie jej przeciwstawną 
relacją „jednostka - wszechbyt / część boskiego planu”. Świadczyć to może o skrajnym 
indywidualizmie kompozytora i jego społecznej alienacji - którą zresztą niemal 
proklamowała Młodopolska epoka. (Nie chciałabym jednak popełnić tu jakiegoś 
intelektualnego nadużycia, ponieważ nie jest to grunt dobrze mi znany, a sugestia narzucona 
przez jednostkowy cytat może okazać się fałszywa. Dla mnie ma znaczenie o tyle, o ile 
współtworzy ogólny kontekst.)       2. Tchnienie wszechbytu, sięgając do zakamarków duszy, 
goi wspomnienia trosk i bólów przeżytych. Jako chwilowy powrót do niebytu daje spokój wobec życia 
i śmierci. Ten fragment wypowiedzi może być odczytany jako niemal afirmacja „niebytu / 
nirwany” i może potwierdzać moją interpretację fragmentu poprzedniego, o ile tylko spokój 
wobec życia i śmierci wolno interpretować w istocie, jako dystans (nasuwa się wręcz 
określenie: obojętność), wobec spraw doczesnych.  

Tak nakreślony kontekst wydaje się być granicznym jeszcze bardziej, niż sugestie zawarte w 
tytułach Karłowiczowskiego tryptyku symfonicznego Odwieczne pieśni i jeszcze dobitniej 
uwypukla swą biegunowość wobec wspominanych wydarzeń medialnych. Te ostatnie - jak 
wspomniałam - z założenia - dezaktualizują się błyskawicznie. Być może mojej grypie 
zawdzięczam zauważenie większości z nich - bo w trakcie rozmaitych chorób zwykle 
znacznie, jak mało kiedy, wzrasta moja „oglądalność telewizji”. Pragnę podkreślić jednak, że 
wspomnianą przestrzeń moich rozważań ograniczyły nie tyle konkretne, przytaczane 
wybiórczo wydarzenia medialne, ile sam fakt ich istnienia, dziania się i zawłaszczania mojej 
uwagi. Swoisty kontekst, jaki współtworzą, nawet w tym nieco przypadkowym zestawieniu, 
stanowi dla mnie punkt wyjścia do refleksji. 

1. Sprawa wybitnego reżysera Romana Polańskiego. Nieładna i niejasna. Z jednej strony - 
rodzi zwykłe ludzkie współczucie. Z drugiej - mogłaby stawiać w centrum uwagi temat: 
Etyczny kontekst sztuki a osobista moralność artysty. Niestety niczego nie stawia w żadnym 
centrum. Jest zwykłą plotką. W tle - cierpią ludzie. Wiemy to, i media też o tym wiedzą. 
Dlatego wykorzystują temat, zapraszając znane osoby, żeby poplotkować. Bo to właśnie jest 
bardzo medialne.  

2. Jerzy Bereś - performance nagiego artysty, retransmitowany w TV Kultura w nocy,  
z czerwonym kółeczkiem, żeby dzieci nie patrzyły. J. Bereś w programie wytłumaczył, że nie 
chodzi o performance: chodzi o sam fakt stawania się... faktu. Na koniec (i nadal w stroju 
Adama) artysta zaprosił wszystkich obecnych na wódkę. I to było w porządku. Doceniam 
szczerość artysty: chodzi mu o to, że o nic mu nie chodzi.  

3. Skandal w Zachęcie - Siusiu w torcik!  Zorientowałam się (a nie było łatwo) - że chodzi o 
wystawę. Na wystawie nie byłam. Gorzej, że w telewizorze wypowiadali się ci, co również 
nie byli. Wydarzenie medialne wykreowane zostało nie wokół wystawy, lecz wokół... 
wykreowanego przez media skandalu!  

                                                      

49  Por.: T. CHYLIŃSKA, S. HARASCHIN, M. JABŁOŃSKI: Przewodnik po muzyce koncertowej, PWM 
Kraków, 2003. 
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4. Kongres Kultury się odbył (hurra!!!) - w Krakowie. Ludzi Kultury dostrzegłam tam mało 
(przepraszam - nikogo nie chciałabym tutaj urazić! - patrzyłam tylko w telewizor). Za to 
wypowiedzi różnych Urzędników - od - Kultury i najprzeróżniejszych Kulturo - Znawców, 
media dostarczyły mi aż nadto. Może o to chodzi? - Kultury wprawdzie już prawie nie ma, 
za to wszelkie Kulturo - Znawstwo, oraz Urzędy i Biura - od - Kultury mają się świetnie...   

Zasadne wydaje się pytanie „I co z tego?” -  co twórcy  po tak nakreślonym kontekście? 

Prowokuje on do umiejscowienia siebie i własnej twórczości w przestrzeni, pomiędzy 
odwieczną pieśnią, a chwilowym blaskiem sławy, kreowanej przez wydarzenia medialne 
(przykład “celebrytów” - znanych z tego, że są znani). 

Prowokuje do refleksji nad miejscem spraw ostatecznych we własnej twórczości i własnym  
życiu. 

 Prowokuje do pytań o kondycję moralną artysty i miejsce etyki w sztuce.  

Jak wiadomo, racjonalizm oddzielił piękno od dobra. Zarówno piękno, jak dobro, utraciły 
naukowy charakter, więc prawdziwa nauka (filozofia) przestała się na ich temat 
wypowiadać. Dzisiejszy twórca ma więc do wyboru poszukiwanie na własny użytek 
odpowiedzi na pytania o piękno i dobro we własnej sztuce i własnym życiu, lub unikanie 
odpowiedzi i uchylanie się od podobnych pytań.  

  

Krzysztof Knittel 

 

Chciałbym przede wszystkim podziękować pani profesor Katarzynie Dadak – Kozickiej za 
zorganizowanie w Zamku Ujazdowskim konferencji towarzyszącej festiwalowi Ad Libitum 
poświęconemu improwizacji w muzyce i za znakomity pomysł poświęcenia części  tej  
konferencji edukacji muzycznej, ponieważ jest to temat, który wymaga od nas wszystkich 
aktywności i sądzę, że jest to dopiero początek drogi i że osoby zajmujące się zawodowo 
muzyką dostrzegą, iż obok wspaniałych enklaw muzyki profesjonalnej, uniwersytetów  
i akademii muzycznych istnieje bardzo niski poziom powszechnej edukacji  muzycznej, 
m.in. z powodu niedokształcenia nauczycieli, ale również z powodu koncepcji 
programowych  Ministerstwa Edukacji oraz nie przywiązywania wagi do wykształcenia 
muzycznego. Z pewnością musimy i będziemy wszyscy walczyć z tak lekceważącym 
stosunkiem do edukacji muzycznej. 

Nie przygotowałem żadnego wystąpienia na zaproponowany temat „Odwiecznych pieśni  
w muzyce”, ale chcę powiedzieć, że jest to odwieczny temat całej twórczości. W tytule dzieła 
Karłowicza jest zawarte to wszystko, co nas porusza i czym się zajmujemy w muzyce – nasza 
wieczna tęsknota i to, że myślimy o miłości i że pragniemy miłości, że nieuchronna jest 
śmierć, że żyjemy we Wszechświecie i że zawsze nas ciekawiło, na czym polega 
nieskończoność Wszechświata… Odwieczne pieśni są w twórczości każdego z nas, w różny 
sposób się przejawiają, lecz tematy te są zawsze obecne. Choćby na  wczorajszej próbie w 
niezwykle interesującym utworze Tadeusza Wieleckiego „Na początku było…”, gdzie 
pojawiają się powtarzane zdania, w których brakuje najważniejszego słowa – „jestem”. 
Połączenie istnienia, bytu ze słowem, które ma dla nas wszystkich nie tylko powszechne 
znaczenie, ale może być też wyznaniem wiary. A zarazem połączenie tego, co nie wyrażone 
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z tym, czego brakuje… To bardzo ciekawy utwór. Cały zresztą tegoroczny festiwal Ad 
Libitum jest związany ze słowami, ze słowem w różnym znaczeniu – zarówno spektakl Johna 
Tilbury’ego oparty na sztukach Becketta, jak i surrealistyczna poezja oraz futuryści włoscy i 
rosyjscy w występie trzech znakomitych performerów z poezją dźwiękową (Jaap Blonk, 
Valery Scherstjanoi, Anat Pick), czy występ zespołu Kwartludium w oparciu o sztukę 
Michała Walczaka, której nie ma w muzyce, bowiem muzycy swoją grą wyłącznie 
interpretują ten tekst i wreszcie wiersze, a właściwie „instrukcje do grania” Karlheinza 
Stockhausena, służące jako partytura dla muzyków, a więc inspiracja płynąca ze słów… 

Wracam do tematów „odwiecznych pieśni”… W 1999 roku wspólnie z amerykańskim 
kompozytorem – gitarzystą Johnem Kingiem napisałem „HeartPiece – Double Opera” 
i wykonaliśmy ten utwór na Warszawskiej Jesieni oraz na festiwalu New Europe w Nowym 
Jorku. Muzyka była napisana do tekstu niemieckiego dramaturga Heinera Müllera. Jest to 
tekst opowiadający o miłości, ale naprawdę nie tak, jak to kiedyś zrobił Mieczysław 
Karłowicz. Występują dwie postaci – A i B. Spróbuję przywołać go z pamięci: 

(A) Czy mogę złożyć moje serce u Twych stóp? (B) Jeśli nie zabrudzisz mi podłogi? (A) Moje 
serce jest czyste. (B) No, zobaczymy. (A) Nie mogę go wyjąć. (B) Czy chcesz, żebym  ci 
pomógł? (A) Jeśli nie sprawi ci to kłopotu. (B) Ależ nie, zrobię to z największą 
przyjemnością. Ja też nie mogę go wyjąć. (A) wyje (B) Mogę cię operować, od czego mam 
scyzoryk. Pracować i nie rozpaczać. No, już zrobione. Ależ to cegła, Twoje serce to cegła. (A) 
Tak, ale bije tylko dla ciebie.  

Ten  tekst napisał w 1981 roku, a 10 lat później zrobił dopisek, rodzaj didaskaliów – A zabija 
cegłą B.  

Okrutny, dramatyczny tekst o miłości. Tak też można mówić o miłości. I o miłosnych 
dramatach... Choć długo się zastanawiałem, zanim przyjąłem propozycję Kinga napisania 
wspólnej opery do tego dramatu… 

O śmierci. Tragedia w Jedwabnem. Napisałem utwór poświęcony Żydom zamordowanym 
przez swoich sąsiadów Polaków. Parę lat później napisałem utwór na podstawie 
„Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego, rodzaj słuchowiska  
z udziałem aktorów, muzyków, chóru, orkiestry. I tak to czuję, że najważniejsze inspiracje 
dotyczące spraw wiecznych, odwiecznych płyną z ważnych wydarzeń, z poruszenia serca. 
Moja matka brała udział w powstaniu jako łączniczka, ojciec też walczył, przeżyli. 
Wielokrotnie próbowałem ich namówić, żeby opowiedzieli mi o powstaniu. To było 
strasznie trudne. Potworna trauma. Gdy czytałem „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”, 
to chyba to zrozumiałem, bo książka trzęsła mi się w rękach, gdy wyobrażałem sobie, jak oni 
stoją tam, w tej piwnicy i myślą, czy trafi bomba czy nie trafi i jak liczą sekundy spadania 
bomby, w nich czy nie w nich… Odczuwanie tych dramatów powoduje potrzebę zrobienia 
czegoś, potrzebę pisania. 

Podobało mi się to, co powiedział Zbyszek Bagiński o naturze. Niezwykle ważne jest 
słuchanie dźwięków natury i obcowanie z naturą. Staram się, kiedy tylko mogę, przebywać 
na świeżym powietrzu, staram się żyć w zgodzie z naturą. Ostatnio przez dwa lata (2006-
2008) robiłem nagrania, nie tylko przyrody, były to także dźwięki cywilizacji, nagrywałem 
wszystko, co mi się przydarzało, jak wariat latałem z mikrofonem. Zrobiłem z tego zbiór 
nagrań, 4 płyty, 4 pory roku, a na każdej z nich zarejestrowane są różne wydarzenia 
związane z tym, czym się zajmowałem, z czynnościami, z moim otoczeniem. Już kilka razy 
były one odtwarzane – jednocześnie, w czterech rogach w niewielkich pomieszczeniach w 
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galeriach (4 x stereo, wszystkie 4 płyty naraz z 8 głośników, każda o innej długości czasu 
trwania, grane bez przerwy, czyli spotkania dźwięków były zawsze przypadkowe), ostatnio 
ta instalacja była na wystawie Inwazja dźwięku w Galerii Zachęta. Obcowanie z naturą 
stawało się czymś innym, tutaj nie było pojedynczego dźwięku zjazdu narciarskiego czy 
wiosłowania na jeziorze Wigry. Wszystkie te dźwięki przenikały się, tworzyła się struktura  
o walorze czysto muzycznym. Można się zastanowić, czy lubi się taką muzykę czy też nie, 
można też w ogóle nie uważać tego za muzykę. Ja uważam, że z tymi dźwiękami można 
dobrze „przebywać”, w sali powiesiłem nawet informację, że proszę o to, aby w otoczeniu 
tych dźwięków przebywać przez około 15 minut. Miałem wrażenie, że wtedy zaczyna się 
dziać z nami coś, co przypomina medytację. Przestaje się przywiązywać wagę do 
pojedynczych wydarzeń dźwiękowych, do tego, z czym są związane, skąd pochodzą, czy je 
znamy, rozpoznajemy czy nie, nagle to wszystko staje się tylko strukturą, przebywaniem  
wśród dźwięków. Wracając teraz do utworu Wieleckiego… do „być”… do „jestem”… 
do tytułowego „słowa”, które on tak jakoś utożsamia… Istnienie… jak każdy z nas umie. 

 

Edward Sielicki 

ARTYSTA A PIEŚŃ O WSZECHBYCIE 
 

Bardzo chciałbym się z Państwem podzielić uwagami na temat, jakkolwiek brzmi to 
górnolotnie, kondycji artysty – kompozytora dziś. Na pewno nie zabrzmi to tak pięknie, jak 
ujęła to koleżanka Anna Ignatowicz, ponieważ nie przygotowałem mojego referatu na 
piśmie, wolałem powiedzieć coś od siebie, coś, co pochodzi z głębi moich przemyśleń. Moja 
przedmówczyni ujęła swoje mądre uwagi w piękną formę literacką, moja wypowiedź będzie 
jednak równie bolesna, co jej, chociaż odniosę się do innego, mniej współczesnego, a bardziej 
uogólnionego sensu Odwiecznych Pieśni. W nawiązaniu do szokującej, budzącej moją 
odrazę nazwy wystawy artystycznej, o której mówiła Ania, muszę przyznać, że mnie ona 
także zaszokowała i zniesmaczyła, również jej nie widziałem, ale również i ze względu na to, 
że… jej po prostu oglądać nie chciałem. A nie chciałem, bo wiem, że wszelkiego rodzaju 
turpizm i fekalizm jest dziś w sztuce ogólnie znany i lubiany, mnie jednak to razi i wywołuje 
niesmak. Widać jestem estetą i wyrosłem już z szoku tak rozumianej awangardy. Niech więc 
już pozostanie to “siusiu w torcik” w wielkiej satyrze Felliniego “Miasto kobiet” i przy tym 
bym się zatrzymał, nie idąc dalej. 

Ja natomiast od pewnego już czasu zastaniawiam się nad kondycją artysty, autora tych 
“odwiecznych pieśni” i tu nawiązanie do Karłowicza będzie takie bardziej “iluzoryczne”, 
nienamacalne, subiektywne. “Odwieczne pieśni – Pieśń o wszechbycie”. Otóż zadaniem, czy 
potrzebą naturalną kompozytora jest bycie w jakimś nieśmiertelnym w sensie artystycznym, 
żyć w muzyce nawet po śmierci. Co prawda prawo autorskie daje mu “nieśmiertelność” 
przez jeszcze 70 lat, ale tylko finansową (lub raczej dla jego spadkobierców), natomiast 
nieśmiertelność w sensie filozoficznym, a raczej jej istnienie, bądź nieistnienie, właśnie ten 
“wszechbyt” rodzi moje pewne przemyślenia od dłuższego zresztą już czasu. 

Żyjemy rzeczywiście w czasach medialnych, w których kompozytor jest częścią najmniej 
ważną, niszową grupką społeczeństwa. Pozwoliłem sobie opisać to w prywatnych 
rozmowach w sposób następujący: jeżeli muzyka poważna jest w ogóle kwiatkiem do 
kożucha, to my, kompozytorzy produkujemy różowe kwiatki w zielone wzorki, ponieważ 
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tworzymy jeszcze bardziej niszową, jak to się dzisiaj mówi, gałąź sztuki – muzykę 
współczesną. 

Smutny wydaje mi się fakt, że nie ma na naszych koncertach, koncertach muzyki pisanej 
niedawno, lub wręcz wczoraj, a często nawet na całych festiwalach, ani jednego krytyka 
muzycznego, kogokolwiek, kto dałby świadectwo na piśmie (jeżeli oczywiście zachciałoby 
mu się to odnotować na łamach czasopisma z którym współpracuje) fakt istnienia takiego 
festiwalu. Nagrania z tych koncertów krążą prywatnie, pokątnie pomiędzy przyjaciółmi 
kompozytora, jeżeli ma taką ochotę, żeby im rozdać i jest to jedyna forma informacji  
o nowopowstających w Polsce utworach, jedyna ich w zasadzie promocja. Martwi mnie 
więc, jak to jest z tą “Pieśnią o Wszechbycie”, czyli w moim rozumieniu, pieśnią o nie-
śmiertelności “ducha” muzyki zaklętego w talencie, wiedzy i umiejętności kompozytora  
i reprezentowanego przez dzieło, które napisał? I ten problem mnie nurtuje od dłuższego 
czasu, od wielu już lat, jak to zrobić, żeby dotrzeć do tych z Państwa, którzy chcieliby tej 
muzyki posłuchać i którzy chcieliby się lub mogli z tą muzyką utożsamiać. 

Media, nawet takie, powiedziałbym, szacowne prasowe, jak “Ruch Muzyczny”, czy 
telewizyjne kroniki kulturalne ignorują od wielu lat festiwale muzyki współczesnej, może 
poza /trochę Warszawską Jesienią, choć zauważyłem kiedyś, że na tym koncercie, na 
którym wykonywano akurat mój utwór, właśnie nikogo z krytyków nie było. To mi 
przypomina anegdotki z życia, kiedy krytyk mówi autorowi, że mu przykro, ale “właśnie 
akurat podczas pańskiego koncertu coś nam wypadło i mnie nie było i moich kolegów też 
nie było, bo im właśnie też coś ważnego wypadło”. To mnie troszeczkę boli wewnątrz, ale 
nie mam na to wpływu, choć przez to opinia publiczna, nawet taka “niszowa”, ta, która ten 
“kwiatek” jednak przypina do swojego kożucha, po prostu nie wie o czymś takim jak 
koncert, czy inne artystyczne wydarzenie. W związku z tym pozostaje tylko prywatne 
“rozdawnictwo” dóbr własnych, czyli z pominięciem jakichś tam autorskich praw (nie dbam 
o to w tym wypadku), czyli rozdawanie moich płyt wśród /moich znajomych i przyjaciół  
z nadzieją, że znajdą czas w domu, samochodzie, na spacerze, żeby tej muzyki wysłuchać.  

Tu muszę powiedzieć, że spotykam się z niezwykłymi sytuacjami, które jednak mnie 
napawają pewnym optymizmem. Nie jest to “wszechbyt” oczywiście; jest to taki, 
powiedzmy sobie, maleńki byt, “bycik” w gronie przyjaciół, a pocieszające jest, że to grono 
przyjaciół rośnie. Otóż nie jest aż tak źle jakby nam się wydawało, ponieważ zdarzają się 
ludzie, którzy muzykę autentycznie przeżywają. Z muzyką współczesną, jak się wydaje, nie 
zawsze jest tak, że ona gdzieś  rzeczywiście żyje sobie wyłącznie na marginesie życia 
muzycznego skulona i onieśmielona wobec Bachów, Beethovenów, Schubertów, Chopinów  
i wielu innych geniuszy przeszłości, ale na szczęście znajduje pewną grupkę miłośników, 
powiększającą się garstkę nie-muzyków.  Bo my przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że na 
koncerty kompozytorów przychodzą głównie inni kompozytorzy i to wyłącznie po to, aby 
nie sprawić przykrości koledze. Innych powodów nie ma, bo przecież nie muszą chcieć 
słuchać twórczości innych kompozytorów, wystarczy im ich własna. Oóż taka sytuacja jest 
oczywiście dla mnie budująca, że w kręgu nie-muzyków: nauczycieli, nawet drobnych 
biznesmenów, znajomych, których udało się ściągnąć na koncert, znajduję to “lustro”,  
w którym odbija się moja “Pieśń o Wszechbycie”, czyli wiara w to, że jest to komuś 
potrzebne.  

Z tym związane są jeszcze dwa problemy, o których chciałbym opowiedzieć. Jeden to ten, 
czym ten “wszechbyt” jest dla kompozytora: czasami jest to uśmiech i ręka wyciągnięta  
i uściśnięta przez tą jedną, dwie, trzy osoby, które akurat na ten konert przyszły i po-
wiedziały: “Wie Pan, to jest coś supełnie niezwykłego, ja nigdy w życiu nie słyszałem, czy 
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nie słyszałam czegoś podobnego. Proszę mnie informować o swoich innych koncertach, będę 
na nie przychodził, czy przychodziła”. To jest ten “wszechbyt” na skalę “mikro”, który mnie, 
jako kompozytora cieszy i nie wierzę tutaj tak naprawdę w tych kompozytorów, którzy 
twierdzą, że o to nie dbają. To jest poza tylko, mit prezentowany przez niektórych, którzy 
twierdzą, że chodzą na własne koncerty, żeby nie sprawiać przykrości wykonawcom, ale tak 
naprawdę, to nie lubią słuchać swojej muzyki. Bywają tacy kompozytorzy, którzy tak 
twiedzą, ale to jest raczej poza niż rzeczywiste szczere odczucia.  

Kolejna rzecz, która dotyczy naszej “pieśni o Wszechbycie”, to nie tylko muzyczne “tu  
i teraz” ale także i myśl o przyszłości. Kiedy wczoraj przeglądałem moją szufladę 
kompozytorską zauważyłem, że istnieją pojedyncze egzemplarze moich partytur, które 
znajdują się tylko tam. Nie ma ich nigdzie więcej i gdyby okazało się, że nagle pojawi się 
pożar, krótkie spięcie, zalanie mieszkania przez sąsiada lub cokolwiek (a nie potrzeba do 
tego np. Powstania Warszawskiego), żeby zostały po prostu unicestwione. Tych dzieł nie 
będzie i nigdy nie zostaną odtworzone. A więc zasięg tej muzyki jest niemal mikroskopijny. 
Również dostęp do tych partytur jest niewielki, bo kto jeszcze zajrzy do mojej szuflady? 

I jeszcze jedno znaczenie “Pieśni o Wszechbycie”. Stoimy wobec wielkiej tragedii, jaką nam 
przyniósł wiek XX, przez którą wiele wielkich dzieł, czasami razem z ich twórcami, a często 
niezależnie od nich, legło w gruzach, spłonęło, zniknęło, zostało unicestwionych, 
anihilowanych. Wśród nich są, a raczej były dzieła Romana Padlewskiego, który sam 
również przecież zginął w Powstaniu Warszawskim, dzieła kompozytorów żydowskich 
osadzonych w obozie w Terezinie, których twórczość teraz dopiero się odkrywa i powoli 
znajduje się niektóre z ich dzieł, ale wiele ich utworów razem z samymi twórcami przepadło. 
A ile jeszcze mogliby napisać, gdyby pozwolono im dłużej żyć? Zginęło też wielu innych 
wspaniałych kompozytorów, wraz z ich twórczością, której, często genialnej, nigdy nie 
poznamy.  To właśnie ściska za serce w nieprawdopodobny sposób. Nie wiemy tak 
naprawdę i nie mamy cienia świadomości, jak wiele dzieł zginęło razem z ich twórcami na 
naszych oczach w Serbii albo w Chorwacji w ostatniej wojnie, zaledwie kilkanaście lat temu. 
Czy wobec tego w ogóle możemy mówić o jakiejś wieczności, o Wszechbycie w odniesieniu 
do twórczości muzycznej, która jest czymś tak ulotnym i za chwilę po prostu zniknie? Może 
nie potrzeba zresztą wojny, czy kataklizmu, wystarczy tylko woda, która zmyje nuty pisane 
atramentem, czy cienkopisami, którym pisano w latach 80-tych, a które nie są najlepszej 
jakości i już w tej chwili bledną niektóre pisane za ich pomocą partytury, a już za chwilę, za 
kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat w ogóle ich nie będzie, bo kompletnie wyblakną, czy 
nawet znikną lub obsypie się niedoskonały proszek kserograficzny stosowany w tamtych 
czasach. Nagrania z kaset typu DAT znikają, bo cyfrowy zapis dźwięku, pomimo mnóstwa 
zalet ma też wady w postaci zanikania, destrukcji. Niektóre płyty kompaktowe nagrywane 
kilkanaście lat temu są w części dzisiaj nie do odtworzenia. Utwory napisane, a nie 
wydrukowane z jakichś względów mogą ulec zniszczeniu na skutek awarii naszych 
komputerów, które te utwory zawierają. Wystarczy tylko pojawienie się nowej wersji 
programu drukującego nuty, czy innego i nasze narzędzie może po prostu odmówić 
odtworzenia partytury lub nagrania, bo nowa wersja po prostu ignoruje nasze wcześniejsze 
dokonania, które są już nie do otworzenia. To wszystko powoduje, że na naszych oczach 
powstają i znikają dzieła. I tu nie potrzeba myśli o wszechogarniającym świecie, 
Wszechbycie kosmicznym. A tak naprawdę, jak się lepiej zastanowić, to w kosmosie 
jest…cisza. Wielka, absolutna i wręcz niewyobrażalna Cisza, ponieważ jak wiemy, dźwięk 
rozchodzi się w atmosferze i tam gdzie jej nie ma, albo gdzie jest bardzo rozrzedzona, 
dźwięku też nie powinno być, a co za tym idzie, również i muzyki. I takie wielkie 
wydarzenie kosmiczne, jak np. wybuch supernovej prawdopodobnie odbywa się w wielkiej, 
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absolutnej ciszy. Cóż więc możemy my, naszym mozolnym skrobaniem po papierze lub 
żmudnym wstukiwaniem na klawiaturze komputera powiedzieć o wieczności naszych dzieł 
i nas samych? 

 

Paweł Strzelecki 

IDEA PROGRAMOWOŚCI W MOICH PIEŚNIACH 
 

Człowiek od wieków wyraża siebie poprzez sztukę. Jedną z jej odmian jest muzyka, a w jej 
zakresie leży gatunek pieśni. Jest to nurt, który pozwala kompozytorowi nadać pewną 
semantykę sztuce dźwięków, która – jak wiadomo – jest pozbawiona znaczeń właściwych 
językowi mówionemu. Tym co na pewno ona wyraża są emocje. Muzyka stanowi znakomite 
dopełnienie dla tekstów – lirycznych, epickich i dramatycznych; pogłębia i rozszerza ich 
ekspresję. 

Wpisując się w zakres konferencji dedykowanej Mieczysławowi Karłowiczowi na temat 
Odwiecznych pieśni w muzyce, kulturze i w człowieku rozpocznę od skupienia się nad 
gatunkiem jakim jest pieśń solowa z towarzyszeniem instrumentalnym.  

Towarzyszyła ona człowiekowi odkąd stworzył on język, gdy posiadł intelekt, zaczął 
myśleć, analizować i syntetyzować. W opinii Józefa Michała Chomińskiego stanowiła 
„najbardziej romantyczny gatunek twórczości”50, zaś Krystyna Tarnawska-Kaczorowska 
wskazywała w tym wypadku na „nurt liryki muzycznej, który tworzyli w polskiej tradycji 
najwięksi – i Chopin, i Karłowicz, i Szymanowski”51. Badaczka odnosiła go jednoznacznie do 
„romantycznej orientacji stylistycznej”, zaś za jego „najbardziej typowego przedstawiciela” 
w muzyce współczesnej uznawała Tadeusza Bairda.  

Podejmowanie gatunku liryki wokalnej jest niezwykłym wyzwaniem – niesie z sobą wielką 
odpowiedzialność, która niekiedy może przytłaczać czy przerastać. Paradoksalnie, nurt ten 
zrobił wielką furorę w dzisiejszej kulturze masowej. W muzyce rockowej stał się on medium 
dzięki któremu liczne rzesze wykonawców na niebywałą wcześniej skalę komunikują się ze 
światem, manifestując – zwłaszcza poprzez własne teksty – swe przekonania i bunty. 

Wpływ przeżyć osobistych i zewnętrznych wydarzeń polityczno-historycznych na 
twórczość jest kwestią bezsporną. Kompozytor działa niemal jak „katalizator” przez który 
przechodzą jego doświadczenia, które ukierunkowują zainteresowania artystyczne. W ten 
sposób życie inspiruje do podjęcia tych czy innych wątków w twórczości. Intrygujące 
sprawy i zdarzenia stanowią bodźce dla kolejnych projektów. Twórczość staje się wtedy 
komentarzem rzeczywistości – zapisem pamiętnikarskim danego nam czasu. I właśnie 
Karłowiczowskie „odwieczne pieśni” stanowią wyraz tej prawdy. Przymiotnik „odwieczne” 
może sugerować w tym wypadku – jakości uniwersalne, zawsze obecne i zarazem 
nieprzemijające. 

                                                      

50 JÓZEF MICHAŁ CHOMIŃSKI, KRYSTYNA WILKOWSKA-CHOMIŃSKA: Historia muzyki polskiej. Cz. II. 
Kraków (PWM) 1996, s. 154. 

51  KRYSTYNA TARNAWSKA-KACZOROWSKA: Tadeusz Baird. Glosy do biografii. Kraków (Musica 
Iagellonica) 1997, s. 43. 
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W moim dorobku liczącym obecnie 39 utworów muzyka wokalno-instrumentalna 
reprezentowana jest przez dziewięć tytułów. Wśród nich znalazły się kompozycje należące 
do nurtu religijnego i świeckiego.  

W pierwszym z nich figurują dotąd nie wykonane pozycje – Msza na solistów, chór  
i orkiestrę (2002), Bogurodzica na chór mieszany i organy (2003), O nata lux na chór mieszany  
i organy (2006), Zdrowaś Mario na chór a cappella (2007), a także Hymn św. Franciszka na 
baryton i fortepian (2003).  

Nurt świeckiej liryki wokalnej liczy 16 pieśni (w tym 11 z akompaniamentem fortepianu i 5  
z towarzyszeniem zespołu kameralnego). Wśród nich znalazły się dwie odrębne pieśni na 
baryton i fortepian – wczesne Sitowie do słów Juliana Tuwima (1995)  i Przesłuchanie Anioła 
do słów Zbigniewa Herberta (2008). Ta ostatnia w maju 2008 została doceniona III nagrodą 
na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim z okazji Roku Herbertowskiego 2008, 
zorganizowanym przez Fundację Kultury Bałtyckiej PROBALTICA i  Związek Kompozy-
torów Polskich pod patronatem Prezydenta RP. Utwór został też wydany na płycie  
w świetnym wykonaniu Wojciecha Dyngosza (baryton) i Adama Pilcha (fortepian)52.  

W moim dorobku znajdują się też dwa cykle: 5 Pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na 
mezzosopran i mały zespół kameralny – flet, klarnet, altówkę, wiolonczelę i harfę (1998) 
i 9 Pieśni do słów Jana Kochanowskiego na tenor i fortepian (2007). 

Wyżej wymieniony zestaw utworów uzupełnia rekonstrukcja pieśni Kazimierza 
Twardowskiego (1866-1938) pt. Jesienią na sopran i fortepian do słów Lucjana Rydla (1998), 
gdzie zmierzyłem się z problemem odtworzenia akompaniamentu do melodii skompono-
wanej przez twórcę filozoficznej szkoły warszawsko-lwowskiej. Musiałem to uczynić w stylu 
z epoki jej powstania, czyli właśnie z czasów Karłowicza. Utwór został wydany w pracy 
Jacka Juliusza Jadackiego pt. Kazimierz Twardowski. Filozofia i muzyka53, zaś do książki 
dołączono płytę z nagraniem tej pieśni w znakomitej interpretacji Katarzyny Zimak (sopran) 
i Anny Brożek (fortepian). 

W poniższej autoanalizie ograniczę się do nurtu świeckiego. Utwory religijne pominę, gdyż 
nie zostały one dotąd wykonane i wciąż znam je jedynie w sferze idei i wyobraźni. 

Proces twórczy rozpoczynam od znalezienia tekstu, gdyż to słowa determinują w moim 
przypadku muzykę, a nie odwrotnie. Z uwagi na fakt, że przede wszystkim niosą one 
znaczenia, nie przywiązywałem też większej wagi do ich czysto brzmieniowych walorów, 
choć zdaję sobie sprawę, że takie posiadają. Nie dobierałem też specjalnie „muzycznych” 
wierszy, zawierających „muzyczne” słowa. Nigdy – jak dotąd – nie szukałem tekstów 
właściwych nowoczesnej poezji, kładących nacisk na jedynie „samoistne (autoteliczne) 
jakości”54. Jak twierdził Lutosławski – mogą one też „pełnić rolę tworzywa, materiału, 
mającego swój dźwiękowy walor”55. Tym, co decydowało o wyborze tekstu było jego 
                                                      

52  XV Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich. Hommage à Zbigniew Herbert. Toruń 
(Multicamerata, Probaltica, TVP Bydgoszcz, Polskie Radio II) 2008; książka z CD (MC CD XV/1). 

53  JACEK JULIUSZ JADACKI: Kazimierz Twardowski. Filozofia i muzyka. Warszawa (Semper) 2005, s. 
88-90; książka z CD. 

54  ZBIGNIEW SKOWRON: Nowa muzyka amerykańska. Kraków (Musica Iagellonica) 1995, s. 139. 

55  WITOLD LUTOSŁAWSKI (wypowiedź), w: BOHDAN POCIEJ: ‘Paroles tissées’ Witolda 
Lutosławskiego, Książka Programowa „Warszawskiej Jesieni” 1974, s. 43. 



52 

 

przesłanie – najczęściej natury historycznej. W nurcie świeckim dotychczas komponowałem 
tylko do polskich wierszy. Wśród umuzycznionych przeze mnie poetów znaleźli się: Jan 
Kochanowski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Tuwim oraz Zbigniew Herbert. 

Tekst zawsze traktuję z dużą dbałością o jego ciągłość – podaję go w następstwie zgodnym  
z oryginałem. Umuzycznieniu poddaję całe wiersze (Sitowie, 9 Pieśni do słów Jana Kochano-
wskiego, Przesłuchanie Anioła) lub tylko ich fragmenty (5 Pieśni do słów Kazimiery 
Iłłakowiczówny – z wyjątkiem centralnego ogniwa cyklu – Liście). Niekiedy dokonuję 
powtórzeń słów istotnych dla mnie z punktu widzenia dramaturgii (np. zwrot „na kolana” 
w Przesłuchaniu Anioła).  

Tym co determinuje – w moim wypadku – materiał muzyczny jest semantyka tekstu. Jak 
wiadomo – powiązania słowno-muzyczne są subiektywne, czysto wrażeniowe, trudne do 
zdefiniowania i uszeregowania, by nie rzec złudne. Jedno jest pewne – słowo posiada swą 
semantykę, zaś muzyka wyraża – o czym już wcześniej wspominałem – jedynie emocje. Jej 
zadaniem jest pogłębienie znaczeń. Takie też obrazowanie – komentarz do uczuć 
wyzwalanych przez tekst – może wydawać się najłatwiejsze. Odwołując się do barokowej 
retoryki można znaleźć gotowy zespół figur retorycznych odwzorowujących różne stany 
emocjonalne. Większość z nich wciąż uznaję za aktualne, a dwie z moich pieśni (O jesieni, 
jesieni i Na nieodpowiednią) stanowią przejaw żywiołowej eksklamacji. Muzyka może też 
sugerować pewne skojarzenia natury pozaemocjonalnej – np. ruchowej, ewokującej działania 
sił przyrody, np. falowanie wody. To wyobraźnia jest tutaj podstawowym bodźcem 
twórczym. Ma ona za swe źródło cały bagaż wcześniejszych doświadczeń artystycznych  
i kulturowych. 

Program literacki wiersza poddaję mojej własnej interpretacji. Wydobywam z niego 
znaczenia takie, jakie sam uznaję za słuszne – zdając sobie sprawę, że poeta mógł mieć na 
myśli coś innego. Niekiedy tekst dobieram właśnie z myślą o przystawalności do z góry 
przeze mnie założonego przesłania – specyficznego „metaprogramu”. 

Tak było w przypadku 5 Pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny, gdzie tekst był dla mnie 
jedynie inspiracją, zarzewiem idei – aż do tego stopnia, że posłużyłem się w nich jedynie 
wybranymi urywkami poezji. Fragmentaryczność ta wynikła w tym wypadku z – co warte 
podkreślenia –  m o j e g o  programu, który niejako „nałożyłem” na przesłanie 
Iłłakowiczówny.  Fragmenty wierszy pobudzały moją wyobraźnię i uwypuklały treści dla 
mnie istotne. Dobierałem je w taki sposób by zasugerować naczelny komunikat cyklu.  

Wspólną nicią łączącą pięć pieśni jest przeszłość i teraźniejszość Polski, która jest mi 
niezwykle bliska. Skrajne ogniwa cyklu (Leśne jezioro i O jesieni, jesieni) odnoszą się do 
teraźniejszości, zaś wewnętrzne (Duszki, Liście, Zjawa leśna) poruszają tematykę przeszłości. 
Ów zawoalowany program przedstawia się następująco – pierwsza pieśń daje wyraz 
zastanej rzeczywistości, która nie napawa optymizmem. Tekst Iłłakowiczówny staje się tutaj 
mottem cyklu: „Ciemna jest woda w leśnym jeziorze”. W ostatnim utworze ma miejsce 
wołanie o zmianę tej sytuacji: „Niech się wszystko odmieni, odmieni!...” 

W pozostałych pieśniach myślałem o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego – 
zarówno tych, którzy ginęli w licznych akcjach wymierzonych w obu okupantów (Duszki: 
„Opadały na ziemię, opadały na wodę, / były ciepłe, śpiewające, latające i młode”; 
Liście:„popadałyście na ścieżki, na trawę, posypałyście się na most i na wodę, / leżycie 
wzorem rozległym – szeroko, szelestnie, koliście…”), jak i o tych, którzy ukrywali się w lesie 
(Zjawa leśna: „A jak przejdzie lasem po leżących gęsto szpileczkach, […] / a jak się ze sosen 
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ześlizgnie, cała w lśnieniach, w złotych drżeniach, […]”). Personifikowane „duszki”, „liście” 
i „zjawa leśna” jawiły mi się jako żołnierze patriotycznych sił AK, NSZ i BCH. Moje zaintere-
sowanie tą tematyką manifestowało się w pieśni trzeciej poprzez utożsamienie się z podmio-   
tem lirycznym w słowach: „I zasypujecie mnie / i moje noce i dnie (…)”. Nieprzypadkowo 
też rozbrzmiewa tutaj cytat z I Brygady. 

Również Przesłuchanie Anioła Zbigniewa Herberta – w moim odczuciu – odnosi się do treści 
historycznych. Tytułowy Anioł to żołnierz sił niepodległościowych, który po wojnie zostaje 
poddany torturom. Idealnym odniesieniem są tu życiorysy takich bohaterów jak Emil 
Fieldorf „Nil”, Bolesław Kontrym „Żmudzin”, Hieronim Dekutowski „Zapora” czy 
rotmistrz Witold Pilecki i wielu innych. Wiersz ten plastycznie obrazuje cały proces 
„wcielania w winę” i „nasycania treścią” jakiemu poddawany jest bezbronny Anioł. Ofiara – 
co należy podkreślić – odnosi zwycięstwo, gdyż po tym co przeszła musi pozostać  
i pozostanie ślad: „ściekają krople wosku / tworzą na podłodze / prostą przepowiednię”. 
Ślad ten przetrwał do dziś o czym świadczą znakomite filmy i przedstawienia teatralne, 
takie jak m.in. Generał „Nil” czy „Śmierć Rotmistrza Pileckiego”. 

Inny koloryt emocjonalny promieniuje z pozostałych omawianych utworów. Tekst wczesnej 
pieśni Sitowie do słów Juliana Tuwima ewokuje nastrój panteistycznej sielanki rozgrywającej 
się w okolicach nadwodnych, którą nieco „zakłóca” przebijające z dalszych sekcji wiersza 
uczucie tęsknoty do takich chwil manifestowane przez podmiot liryczny   
z perspektywy późniejszych lat.  

W nieco lżejszy sposób jawi się też poważny program niesiony przesłaniem tekstów Fraszek 
Jana Kochanowskiego, którymi posłużyłem się w 9 Pieśniach. Wśród nich znalazły się niemal 
impresjonistyczne Do pszczół – opisujące chwilowy stan, zaś w muzyce jakby na przekór 
dynamiczne, moralizatorskie Do Hanny, Na łakomego, Na nabożną, poznawczo-informacyjne 
Na grzebień i O kocie, życiowe – Na nieodpowiednią i O chmielu, patetyczno-historyczne  
Z greckiego – przypominające nam dziś siłę I Rzeczpospolitej. 

Program literacki niesiony przez tekst staram się przełożyć na materiał muzyczny przy 
pomocy środków kompozytorskich. Ta specyficzna „translacja” przesłania poetyckiego na 
zapis nutowy – stanowi sedno procesu twórczego. Upostaciowania meliczne, rytmiczne, 
agogiczne, kolorystyczne i fakturalne materiału muzycznego, a także sposób budowania 
narracji są w ten sposób bezpośrednio skorelowane z tekstem, z jego nastrojem. Sama 
możliwość obrazowania czy nawet zastępowania dźwiękami programu literackiego wiąże 
się z „metafizyką znaczeń przypisywanych muzyce”, a także ze „zjawiskową stroną materii 
dźwiękowej”56 i wrażeniowo-intelektualnym procesem jej odbioru. Pomimo podległości 
słowu muzyka wciąż stanowi autoteliczną warstwę. 

Zobrazowaniu tekstu i niesionego przezeń programu literackiego służą ilustracyjne środki 
muzyczne. W poszczególnych utworach stosowałem różne efekty wokalne i instrumentalne 
dla uplastycznienia przesłania poprzez muzykę. Poniżej wymienię niektóre z nich. 

W Sitowiu rechot żab właściwy miejscu, w którym rozgrywa się „akcja” wiersza 
zilustrowany został incydentalnie pojawiającymi się półtonami dysonującymi względem 
obowiązującej skali a-eolskiej. W Leśnym jeziorze ruch wody oddaje regularność pasaży harfy, 
zaś w Duszkach ich ulotność obrazują motoryczne motywy ostinatowe w partii harfy, 

                                                      

56  ZBIGNIEW SKOWRON: Nowa muzyka amerykańska. Kraków (Musica Iagellonica) 1995, s. 139. 
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klarnetu i fletu. Tremolanda występujące w skrajnych – czysto fortepianowych sekcjach   
Z greckiego nawiązują do pojawiających się w tekście porywczych sił natury, takich jak 
poruszająca się „nawalność morska”, „wszytek Ren” czy „wiatry”. W pieśni O kocie 
glissanda w partii tenora ilustrują miauczenie zwierzęcia, zaś w O chmielu stan upojenia 
oddają ociężałe akordy fortepianu. 

W Przesłuchaniu Anioła niezwykle wymowny tekst sam narzucał środki programowe 
uwidaczniające zawarte w nim wizje. W środkowej fazie pieśni („po pierwszym pytaniu / 
policzki nabiegają krwią”), od momentu rozpoczęcia tortur Anioła zastosowałem 
poszarpany tok narracji, która jest przerywana ciszą. Liczne akcenty oddają sytuację 
maltretowania bohatera wiersza („krew rozprowadzają / narzędzia i interrogacja” – por. 
poniższy przykład 1), zaś wymowny skok kwinty w dół  w partii barytona jednoznacznie 
dookreśla treść wiersza („wieszają go głową w dół”). Efekty te pogłębia również cytat Dies 
Irae w jednym z „komentarzy” fortepianu. Anielskość tytułowego bohatera emanuje  
z eufonicznej diatoniki skali d-doryckiej, która jest źródłem skrajnych sekcji utworu. 

Przykład 1. Przesłuchanie Anioła, t. 61-65 (akcenty i gra ciszą). 

 

W przypadku pieśni Jesienią, rekonstruując akompaniament fortepianu do melodii 
Kazimierza Twardowskiego starałem się plastycznie zobrazować tekst Lucjana Rydla – 
zwłaszcza jego treści odnoszące się do opadających z drzew liści. Fragment „Lecą z ostrym 
tchem / w zawieję okrutną” opisałem przy pomocy kolistego, mordentowo-obiegnikowego 
ruchu akordowego – krążących i niekiedy hoquetowych mikstur akordowych – w partii 
prawej ręki. Dość smutny, pełen zadumy nastrój tekstu traktującego o jesieni dopełnia 
odpowiednia harmonika przesycona zwłaszcza czterodźwiękami półzmniejszonymi i mollo-  
owymi z dodaną sekstą. 

Forma poszczególnych utworów zdeterminowana została tekstem poetyckim – zarówno 
jego konstrukcją, jak i treścią. Najchętniej stosuję prostą segmentowość, a najczęściej 
występującym układem jest łukowy schemat repryzowy ABA (Sitowie, Leśne jezioro, Na 
łakomego, Przesłuchanie Anioła). Niekiedy rezygnuję z repryzy szeregując następstwa różnych 
sekcji dające w rezultacie zestawienia AB – Do pszczół czy ABC – Zjawa leśna. Lakoniczne 
teksty sprowadzone zostały do pieśni zawierających zaledwie jeden segment – Na nabożną. 
Odcinki powiązane są ze sobą nadrzędną ideą logiki rozwoju narracji muzycznej – wynikają 
z siebie, bądź zestawiane są na zasadzie kontrastu.  

Interesująco przedstawia się relacja strofowości wierszy do segmentowości formy 
muzycznej. Kształt utworu niekiedy nie pokrywa się z budową wiersza – bywa tak, że strofy 
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wyznaczają większe współczynniki przebiegu, takie jak fazy, które zawierają w sobie więcej 
niż jedną sekcję (Z greckiego).  

W zakres techniki kompozytorskiej na gruncie gatunku pieśni zaliczam – jak to zdefiniowała 
Krystyna Tarnawska Kaczorowska – zespół „wokalno-instrumentalnych środków lirycznej 
wypowiedzi”57, czyli sposoby organizacji materiału – zarówno w domenie jego wysokości, 
faktury, barwy jak i jego przepływu i – w ogóle – jego obecności w czasie. Wśród używanych 
przeze mnie procedur znalazły się: dodekafonia swobodna (5 Pieśni do słów Kazimiery 
Iłłakowiczówny) i – incydentalnie – ‘phase shifting’ (Z greckiego – por. poniższy przykład 2). 

Przykład 2. Z greckiego, t. 8-9 (przesunięcie fazowe – t. 9). 

 

Poza tym materiał rozdysponowywałem przy pomocy tradycyjnych metod, czyli pracy 
motywicznej i przetworzeniowej. Stosowałem też proste procedury kontrapunktyczne – np. 
imitację swobodną w Duszkach. Niekiedy rodzaj techniki determinował tekst poetycki i nie-
sione przezeń przesłania programowe – tak było w przypadku pieśni Przesłuchanie Anioła, 
gdzie powtarzalny proces jakim są opisane tam tortury zobrazowałem dzięki dyspozycji 
materiału przy pomocy techniki repetytywnej programując jednak ewolucję tonalną całości. 
Mój język muzyczny ma swe źródła zarówno w diatonice skal modalnych jak i w zcentra-
lizowanej pełnej chromatyce. Takie upostaciowania (np. tylko diatoniczne ) występują 
zarówno w całych krótszych pieśniach (Z greckiego) lub w niektórych sekcjach większych 
kompozycji – np. skrajne odcinki Sitowia i Przesłuchania Anioła. Przeważa – jak dotąd – być 
może bliższa mi estetycznie diatonika. Epizody schromatyzowane okalają wewnętrzną 
sekcję modalną w pieśni Na otyłego. 

Wyjątek stanowi cykl do słów Kazimiery Iłłakowiczówny, gdzie – jak już wspominałem – 
podjąłem próbę porządkowania materiału przy pomocy dodekafonii swobodnej. Procedura 
ta przypomina ciągłą permutację, czyli znosi istnienie jednego wzoru serii, a uzależniona jest 
od wrażeniowego – audialnego efektu harmonicznego powstających współbrzmień o silnie 
uczuciowym zabarwieniu chromatyki z przełomu XIX i XX wieku, regulowanych czy raczej 
ograniczanych ciągłym przepływem dwunastu wysokości. Również i ta technika umożliwiła 
mi zaprogramowanie sekcji brzmiących modalnie – diatonicznie (Liście). 

Faktura ogranicza się w moich – jak dotąd napisanych – pieśniach do tradycyjnych 
upostaciowań właściwych dla szeroko pojętej klasyki sprzed tzw. II awangardy muzycznej 
XX wieku, a zwłaszcza sprzed nurtu czysto brzmieniowego.  

                                                      

57  KRYSTYNA TARNAWSKA-KACZOROWSKA: Świat liryki wokalno-instrumentalnej Tadeusza Bairda. 
Kraków (PWM) 1982, s. 68. 
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Głos traktowany jest w sposób tradycyjny. Daję mu się wyśpiewać poprzez długonutowe 
kantyleny w wygodnych rejestrach. Efekty ograniczyłem jedynie do glissand w pieśni -
fraszce O kocie. W partii fortepianu stosuję tradycyjne upostaciowania fakturalne, a wśród 
nich m.in. pasaże (Do pszczół), akordy o szerokiej rozpiętości (notowane na czterech 
systemach – Przesłuchanie Anioła), melodie z akompaniamentem (O kocie), jak i nieco 
impresjonistyczne tremolanda (Z greckiego). W zespole instrumentalnym wykorzystanym w 
5 Pieśniach ograniczyłem się do środków artykulacyjnych nie wykraczających poza 
osiągnięcia pierwszej awangardy XX wieku. W partyturze tej brakuje efektów 
sonorystycznych – spowodowane to zostało wyżej opisanym skupieniem się na parametrze 
wysokościowym materiału. 

W związku z właściwą moim pieśniom – jak mi się wydaje – lakonicznością wypowiedzi 
czas muzyczny przebiega szybko. Jego przepływ usprawnia niekiedy użyta technika 
przesunięcia fazowego motywów (Z greckiego), a innym razem płynności tej sprzyja 
fluktuacja napięć (sekcje środkowe Przesłuchania Anioła). Narracja muzyczna opiera się na 
dążności do budowania tradycyjnych kulminacji i ich rozładowywania na germańskiej 
zasadzie forma formata (Do pszczół), bądź przedstawia chwilowy zapis utrwalonego ulotnego 
stanu (Na nabożną) – nawiązując do galijskiej forma formans. Ten drugi rodzaj kształtowania 
toku muzycznego właściwy jest zwłaszcza miniaturowym fraszkom, gdzie tekst sugeruje 
zarzewia nastrojów. 

Czasy trwania omawianych kompozycji prezentują się w sposób następujący. Najdłuższy 
jest cykl 5 Pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny trwający 17 minut. Zbiór miniaturowych 9 
Pieśni do słów Jana Kochanowskiego zabiera 11 minut, a w nim najkrótsze z ogniw – Na 
grzebień – trwa 30”, zaś najdłuższe – Z greckiego – 1’45”. Pozostałe pieśni Przesłuchanie Anioła  
i Sitowie mierzą kolejno 8 i 7 minut. 

Muzyka jako sztuka audialna i przy tym asemantyczna stanowi nośnik ekspresji 
powodującej poruszenia emocji u słuchaczy. W związku z tym istotną kategorią do której się 
odwołuję jest wzruszenie. Staram się je wywoływać za pomocą tradycyjnie 
zhierarchizowanych elementów dzieła muzycznego. Za najistotniejszy uznaję harmonikę – 
tak ważną w kulturze euro-amerykańskiej. Nie umniejszam też znaczenia melodyki i 
rytmiki. Przy ich pomocy staram się rozwijać narrację muzyczną bazującą tradycyjnie na 
dążeniu do kulminacji i odprężeń. Proces ten może niekiedy ulegać stagnacji – w związku ze 
stosowaniem przeze mnie techniki przesunięcia fazowego, jednak naczelną ideę stanowi 
dynamizm rozwoju toku muzycznego. Zgadzam się w pełni z opinią Zygmunta 
Mycielskiego, który pisał: „Suche i wyspekulowane przy biurku nuty są martwe, póki ich 
autor nie potrafi przekazać jakiegoś wzruszenia”58. 

W pieśniach najważniejszym elementem konstytuującym gatunek jest tekst, który ewokuje 
program. Stąd też niezwykle istotnym zagadnieniem jest dla mnie jego zrozumia-łość, gdyż 
muzyka służy jedynie pogłębieniu jego przesłania – staje się niemal jakością podrzędną. 
Dlatego też – jak wcześniej wspomniałem – nie dokonywałem dotąd zabiegów polegających 
na asemantyzacji tekstu poprzez  dekonstrukcję i atomizację słów, wydzieleniu z nich 
jedynie fonemów, samogłosek, „sylab i dźwięków”, „spółgłosek gardłowych i wybu-

                                                      

58  ZYGMUNT MYCIELSKI: Warszawskie Jesienie. Fragmenty, w: idem: Postludia. Artykuły, felietony, 
eseje. Kraków (PWM) 1977, s. 222. 
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chowych, płynnych i nosowych”59. Kolidowałoby to z bliskimi mi rodzajem ekspresji  
i wywoływanego przez nią wzruszenia. 

Niniejsza wypowiedź stanowiła próbę wpisania się w temat konferencji dedykowanej 
Mieczysławowi Karłowiczowi. Od siebie mogę w tym miejscu dodać, że twórca z Wiszniewa 
jest mi bardzo bliskim kompozytorem, a cenię go właśnie za niezwykły emocjonalizm jego 
muzyki, którego kluczowy efekt stanowi wzruszenie, które zawsze wywołują we mnie jej 
dźwięki – choćby znakomita, niemal „filmowa” wstępna faza Rapsodii litewskiej (1906) czy 
wspaniały harmonicznie temat liryczny z Epizodu na maskaradzie (1909). A wszystko to 
podane jest w „ekskluzywnym opakowaniu”, jakim jest Jego mistrzowska instrumentacja  
i technika orkiestrowa. Uważam, że o wielkości Karłowicza decyduje fakt, że miał On to 
„coś” czego nigdy nie zastąpi ani nie wyrówna żaden najlepiej wystudiowany warsztat: 
posiadał On dar pomysłu muzycznego, chwytliwego słuchowo i atrakcyjnego, który 
podawał zawsze w sposób niebanalny. I właśnie w tym „czymś” przebojowym w swej 
muzyce – dla niektórych odbiorców może zbyt dosłownym – Karłowicz przewyższa 
Szymanowskiego i innych polskich twórców, plasując się tuż za Chopinem. 

                                                      

59  Ibidem, s. 222-223. 
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KATEGORIA TWÓRCZOŚCI  
W EDUKACJI MUZYCZNEJ 

J. Katarzyna Dadak-Kozicka 
Muzykologia UKSW, Warszawa 

„Twórczość” jest pojęciem wieloznacznym, dotyczącym złożonych, fundamentalnych 
kwestii istotnych dla muzykologii i edukacji muzycznej. Odnosić się może zarówno do 
zasobu kompozycji, jak i procesu twórczego, zjawiska niezwykłego i z natury dość 
tajemniczego, a także do twórczego wykonawstwa czy interpretacji dzieła. W edukacji 
muzycznej pojęcie to używane jest często także odnośnie twórczego myślenia i pewnych 
działań ucznia nazywanych – zwykle na wyrost – twórczością (gdy np. chodzi o formy 
improwizacji czy raczej eksperymentowania z dźwiękami). Pojęcie „twórczości” jest, 
zwłaszcza w edukacji, stosowane dość dowolnie i rozmywane znaczeniowo. Główne 
nieporozumienia wynikają z przeceniania kwestii nowości oraz pomijania wartości (co ma 
miejsce np. w przypadku tzw. twórczych działań muzycznych uczniów, które mogą nie mieć 
wartości artystycznej ni muzycznego sensu60). Istotne jest wówczas niedocenianie czy 
nierozpoznawanie artyzmu, formy, sensu i stylu dzieła czy „działania twórczego”. Z drugiej 
strony zrozumiała jest dążność wielu nauczycieli, by uczniowie nie tylko obcowali  
z prawdziwą twórczością, ale i sami zmierzyli się z nią, rozpoczynając od operacji na 
materiale dźwiękowym. Ważne, by nie poprzestali na oswajaniu ich z materią muzyczną. 
Aby owocnie rozważać kwestię twórczości, podstawową w muzykologii i edukacji, należy 
ustalić zakresy jej pojmowania (także tego, co określamy jako kreatywność - pojęcie szerokie, 
modne nie tylko w edukacji).  

ZAKRESY TWÓRCZOŚCI WEDŁUG WŁADYSŁAWA STRÓŻEWSKIEGO 

Cenne propozycje porządkowania tego, co zwiemy twórczością zawarte są w pracach 
Władysława Stróżewskiego, zwłaszcza w Dialektyce twórczości61. Ważne są m. in. dlatego, że 
stara się on uwzględniać aksjologiczny aspekt pojęcia w jego różnych przejawach. 
Wyjściowo przyjmuję za Stróżewskim, że twórczość może oznaczać:  

1- zbiór wytworów – rezultatów działalności artysty,  

2 - działalność twórczą artysty, mającą swe fazy, dynamikę itp.,  

3 - proces tworzenia skutkujący powstaniem konkretnego dzieła62.  

                                                      

60  Z moich doświadczeń i hospitacji w szkole wynika (też z analizy niektórych podręczników 
muzyki dla szkół podstawowych), że tzw. kreatywność muzyczna polegać może na „działaniach 
dźwiękowych” uczniów. Mogą to być bardzo pouczające eksperymenty z brzmieniem albo zabawy  
z użyciem instrumentów najczęściej perkusyjnych, pełniące funkcje zabawowo-integrujące, a nawet 
służące wyładowaniu agresji, co może być cenne wychowawczo, ale muzycznie bezwartościowe. 

61 WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI, Dialektyka twórczości, PWM, Kraków 1983.  

62 W. STRÓŻEWSKI, Dialektyka ...,  s. 11-12.  
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W szerszym znaczeniu można mówić też o twórczym umyśle czy osobowości twórczej. 
Stróżewskiego – filozofa i estetyka – twórczość interesuje jako fenomen o specyficznym 
sposobie istnienia, swoistej jakości i szczególnym oddziaływaniu. Interesuje go zwłaszcza 
proces twórczy skutkujący powstaniem czegoś nowego, o niepowtarzalnych właściwościach. 
Dla muzykologa i pedagoga rozważania Stróżewskiego są wyjątkowo cenne; aby jednak nie 
pozostać w kręgu czystej teorii warto też zadawać pytania o bardziej praktycznym 
wydźwięku. Na przykład, które z „działań dźwiękowych” i ich wytworów można nazwać 
twórczością i co jej sprzyja? Jakie są konsekwencje istnienia wielkich dzieł, a raczej ich żywej 
obecności w życiu i edukacji? Czy szukając odpowiedzi wystarczy koncentrować się na 
kompozycjach, czy raczej widzieć je należy w szerszej perspektywie, uwzględniającej sposób 
odczytywania, odbiór społeczny oraz miejsce w życiu człowieka? Na te pytania stara się od 
dawna odpowiadać muzykologia, zwłaszcza estetyka, psychologia czy socjologia muzyki. 
Także pedagogika, jakkolwiek nie zadowalająco.  

Uwzględniając zarówno nowość jak i wartość dzieła Stróżewski proponuje następującą 
sekwencję pojęć63 odnoszących się do procesów o zróżnicowanym twórczym charakterze: 

 s t w a r z a n i e  - wywodzące się od creatio, dotyczy działań i wytworów najwyższej 
rangi; zasadniczo creatio ex nihilo to przywilej Boga, ale mówi się np. o arcydziełach, że są 
stwarzane raczej niż tworzone64;  

 t w o r z e n i e  (creatio) odnosi się do działań owocujących wytworem wartościowym i 
nowym, przy czym chodzi o wartości absolutne, bezinteresowne, nie utylitarne; 

 w y t w a r z a n i e  (productio) prowadzi do powstania czegoś nowego, ale nacechowane 
jest utylitarnie (wytwarzać można np. instrumenty); 

 p r z e t w a r z a n i e  dotyczy zmian pewnych części, elementów czy własności 
wytworu wyjściowego; w muzyce odnosić się może np. do pracy przetworzeniowej 
tematu muzycznego w formie sonatowej; 

 o d t w a r z a n i e  generalnie może dotyczyć działań rekonstrukcyjnych lub 
naśladowczych, których nowość i wartość nie są wysokiej rangi65.  

 W ostatniej grupie Stróżewski wyodrębnia odtwórczość muzyczną i dramatyczną. 
Chodzi o t w ó r c z e  w y k o n a w s t w o , które może mieć wysoką rangę artystyczną. 

                                                      

63  Stróżewski odwołuje się do intuicji języka polskiego np. odnośnie stwarzania arcydzieł. 
Szeroko zakreślony przez niego zakres pojęć, odnoszący się nie tylko do muzyki, jest użyteczny 
choćby z tego powodu, że coraz częściej zatarciu ulegają granice sztuk i typowych dla nich działań 
twórczych. I tak pojęcie dzieła wypierane jest np. przez „zdarzenie” „akcję” czy happening (ew. 
„instalację” w plastyce); znamienny jest w tych przypadkach też zdarzeniowy charakter oraz 
nietrwałość „dzieł”. Procesy te oraz ich związek z postmodernizmem omawia m. in. ALICJA JARZĘBSKA 
w pracy Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2004. 

64 MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI (1595-1640) utrzymywał w De perfecta poesi, że poeta poniekąd 
stwarza to, o czym mówi. (przypomina to Władysław Tatarkiewicz, a W. Stróżewski przywołuje 
poglądy Sarbiewskiego na str 13). 

65 W. STRÓŻEWSKI Dialektyka..., s. 13-16. Dodać trzeba, że w muzyce „odtwarzanie” zwykle 
odnosi się do odczytywania nośników dźwiękowych.  
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Chciałabym to uwydatnić, gdyż odtwórstwo muzyczne można sytuować zaraz po 
tworzeniu, jako że jest pełnym odczytaniem dzieła, rozpoznaniem jego formy, swoistej treści, 
wartości. W pewnym sensie chodzi o ożywianie działa, aktualizowanie go przez twórcze 
wykonanie, uwydatnienie jego uniwersalizmu, ponadczasowości. Równe to jest rozpoznaniu 
jego rangi artystycznej (rozpoznaniu – dodajmy – wyrażonemu językiem muzycznym - 
najbardziej adekwatnym i wiarygodnym). Niekiedy nawet można mówić o nadawaniu 
przez wybitnych odtwórców takich znaczeń wykonywanemu dziełu, których - być może - 
nawet twórca nie był świadomy, choć tkwiły w dziele potencjalnie. Natomiast mówiąc o 
„twórczych wykonaniach” wyraźnie chciałabym odróżnić takie podejścia, które wprawdzie 
wnoszą „wiele nowego”, ale nie ma pewności, czy dzieje się to z korzyścią dla owego dzieła. 

Stróżewski docenia zatem zarówno nowość, jak i wartość prawdziwie twórczej interpretacji 
muzycznej czy dramatycznej (aktorskiej, reżyserskiej) jako istotnej formy działania66. Warto 
uwydatnić tu też kryteria wierności i trafności odtwarzania dzieła. Jest to godne 
podkreślenia zwłaszcza obecnie, wobec tendencji do takich twórczych interpretacji, w 
których fakt oryginalności (tj. absolutyzowanie nowości jako wartości nadrzędnej) 
przysłania czasem kwestie sensu, formy, stylu i piękna oryginału, tj. interpretowanego 
dzieła67 (kto wie, czy w niektórych przypadkach nie można mówić wręcz o dezinterpretacji). 
Co do kwestii wartości w muzyce, to przyjmuję (jak Alicja Jarzębska i wielu innych 
autorów), iż próby różnorakiego negowania ich w XX wieku przez niektórych muzykologów 
i artystów uznać można za nieprzekonujące i bez przyszłości. Liczne formy rozmywania 
pojęć oraz eksperymentowania z twórczością, koncentrowania się na tym co ulotne, 
dorywcze i odcinania się od tradycji (futuryzm, nurty awangardowe) jak się wydaje 
wyczerpały swą atrakcyjność. Rośnie zainteresowanie tym, co trwałe, nieprzypadkowe, 
dające się obiektywizować68. 

Dla niniejszych rozważań szczególnie interesujące są nie tylko kwestie nowości i wartości 
twórczości, ale też charakteru jej oddziaływania, będącego istotnym sprawdzianem 
„twórczej mocy” dzieła. Chodzi tu o wpływ muzyki (tworzenia, wykonywania i 
odczytywania dzieł) na rozwój człowieka i na więzi międzyludzkie, o zakres i trwałość 
oddziaływań i dominujące funkcje dzieł. Dotyczą one różnych sfer wartości: bądź 
poznawczo-artystycznych (o różnych „duchowych wymiarach”, do sakralności włącznie), 
bądź też towarzysko-integrujących, ludycznych, po utylitarne i hedoniczne69. Wydaje się, że 
te ostatnie funkcje wiążą się z formami muzyki, które cieszą się ostatnio – głównie za sprawą 
mediów - szczególnym uznaniem. Jednak znaczenie muzyki dla człowieka można rozpoznać 
tylko biorąc pod uwagę wszystkie jej formy i funkcje, a zatem i wartości. 

                                                      

66 W. STRÓŻEWSKI, op cit., s. 15-16. 

67 W kulturach tradycyjnych do kwestii wierności i trafności wykonań obrzędowej muzyki 
może się odnosić nieco zagadkowe dla etnomuzykologów pojęcie „prawdy” muzyki, podkreślane 
przez tradycyjnych wykonawców (odstępstwa od niej mogą mieć poważne konsekwencje; obrzęd 
podlegał sankcjom religijnym; patrz m.in. KWABENA NKETIA, The Problem of Meaning in African Music, 
„Ethnomusicology” 6:1962 nr 1, s. 1-6) 

68 Chodzi o pracę ALICJI JARZĘBSKIEJ Spór o piękno muzyki..., zwłaszcza o zakończenie, gdy 
odwołuje się do Labiryntu czasu KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO z 1997 roku (s. 277-280).  

69 Patrz studium J. KATARZYNY DADAK-KOZICKIEJ: Pionowy wymiar antropologii muzyki, Muzyka 
XLIV:1999 nr 2, s. 115-132.   
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Warto dodać, że zarysowując aksjologiczny horyzont rozważań Stróżewski wspomina o 
trojakiej twórczości, którą omawiał W. Tatarkiewicz: boskiej, artystycznej i ludzkiej w 
szerokim znaczeniu, też np. naukowej70, a Leszek Polony w swej pracy o hermeneutyce 
muzycznej przypomina za Marią Piotrowską, że termin podchodzi od Hermesa – posłańca 
bogów i tłumacza boskich wypowiedzi na język ludzi71. Refleksja o twórczości  
w perspektywie edukacji muzycznej winna zatem ogarniać też „pionowy wymiar kultury”72, 
w jakiej funkcjonuje człowiek i ujawnia się dzieło. Powinna też uwzględniać różne zakresy 
oddziaływań muzyki, będące swoistym sprawdzianem wartości kompozycji. Tak więc 
edukacja nie musi bazować (jak proponują niektórzy twórcy programów telewizyjnych) na 
tym, co lubiane i „dostępne” dzieciom, tj. na muzyce łatwej, lekkiej i przyjemnej. Pomijanie 
ambitnej muzyki ma nie zniechęcać uczniów do muzyki w ogóle. Tymczasem nikt  
z polonistów nie postuluje, by rezygnować z wielkiej literatury, bo trudna. Przeciwnie, 
podejmują wysiłek doprowadzania uczniów do arcydzieł literatury, gdyż to one mają szansę 
najsilniej i trwale na nich oddziaływać. Trzeba wierzyć w moc wielkiej muzyki oraz w 
możliwości i uzdolnienia uczniów. Należy je jednak wcześnie odkrywać i fachowo rozwijać. 
Oczywiście mając świadomość, że edukacja to proces długi, mający swą logikę i metodykę. 
Tak więc np. eksponowanie „twórczych zabaw muzycznych” na początku edukacji może  
i powinno być wstępem do muzykowania (twórcze wykonania muzyki mogą dotyczyć 
nawet kanonów; wielcy kompozytorzy dostarczają znakomitego repertuaru dla wszystkich 
klas, z liceum włącznie) i w końcu do słuchania, a raczej twórczej recepcji arcydzieł. To one 
pozwolą – przynajmniej niektórym uczniom – odczuć niezwykłą moc muzyki jeśli nie zaraz, 
to w przyszłości (droga na szczyt bywa długa). Arcydzieła są niezbędne w edukacji, nie 
tylko dla muzycznego, ale i ogólnego rozwoju ucznia73. . 

O TWÓRCZYM CHARAKTERZE JĘZYKA NATURALNEGO I MUZYCZNEGO 

Na wstępie zaznaczę, że mówienie o języku muzycznym jest pewną metaforą, mającą na 
celu dokonywanie porównań i rozpoznanie analogii między muzyką a językiem naturalnym 
i mową. Nie wnikając w argumentację dotyczącą zakresu podobieństw oraz swoistości 
muzyki i mowy74 trzeba pamiętać, że podstawą muzyki był i jest śpiew, czyli taka forma 
wypowiedzi, w której realizowane są zarówno zasady języka naturalnego, jak i muzycznego, 
i to równolegle. Stąd owe analogie muszą być stale brane pod uwagę. Jednak dla 
muzykologa i pedagoga porównania muzyki i jej swoistego języka z mową i językiem 

                                                      

70 WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976, s. 299. 

71 LESZEK POLONY, Hermeneutyka i muzyka, Akademia Muzyczna, Kraków 2003, s. 9-10. 

72 Termin ten nawiązuje do tytułu pracy J. PASIERBA (patrz omówienie we wspomnianym już 
studium J.K . DADAK-KOZICKIEJ, Pionowy wymiar...)  

73 Chodzi nie tylko o kształcenie myslenia symbolicznego i wrażliwości ogólnej, ale i o tzw. 
efekt transferu, tj. przekładania się pewnych zdobytych umiejętności z jednej dziedziny na drugą 
(patrz m.in. BARBARA KAMIŃSKA, O potrzebie badań nad rozwojowymi funkcjami muzyki i wychowania 
muzycznego, w: Integrujące wartości muzyki, red. J.K. Dadak-Kozicka, W. Jankowski, Warszawa 2002, s. 
40-51). 

74 Kwestiami języka muzycznego, jego systemowością oraz analogii między nim a językiem 
naturalnym zajmowali się w Polsce m. in. JAN i ZOFIA STĘSZEWSCY (Do genezy i chronologii rytmów 
mazurkowych, „Muzyka” V:1960 nr 3, s. 8-14) czy LUDWIK BIELAWSKI (Muzyka jako system fonologiczny , 
„Res Facta” 3:1969 nr 3, Kraków, s. 166-171; TENŻE, Rytmika polskich pieśni ludowych, PWM, Kraków 
1970). 
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naturalnym są ważne także z innych, ogólniejszych powodów. Osiągnięcia współczesnej 
lingwistyki dotyczą bowiem procesów i zjawisk, które są ważne dla wiedzy o człowieku  
w ogóle.  

Jeśli przyjmiemy, że celem muzycznej edukacji jest wprowadzanie uczniów w bogaty świat 
kompozycji różnych epok to musimy przyswoić im kompetencje muzyczne na wzór 
językowych. Mówimy o potrzebie opanowania „języka muzycznego” gdyż chcemy, by 
uczniowie nauczyli się „czytać teksty muzyczne” ze zrozumieniem, jak literaturę. Bez tego 
muzyka nie zaistnieje, choć uczeń może zdobyć sporą wiedzę o niej, a nawet umiejętność gry 
czy śpiewu jako czytania nut, ale nie czytania dzieła. Posiadanie rzeczywistych kompetencji 
muzycznych pozwala „dekodować” zapis muzyczny na wszystkich jego poziomach znaczeń 
i oddziaływań. Co więcej, posiadający takie kompetencje pragnie sam obcować z muzyką, 
uprawiać ją, wypowiadać się poprzez muzykę. Taka jest jej moc jako sztuki silnie 
oddziałującej oraz bogatej formy ekspresji i kontaktowania się z innymi. Kompetencje takie 
zdobywa się przede wszystkim muzykując, co jest fundamentem wszystkich wielkich 
koncepcji edukacyjno-muzycznych, np. J. J Dalcrose'a, C. Orffa czy Z. Kodálya (choć różni 
ich postawa np. wobec wartości „muzyki dla ogółu”75). Szczególne znaczenie muzykowania 
jako formy osobistego, aktywnego, pełnego obcowania z dziełem i jego odczytywania 
(zmysłowego, rozumowego, emocjonalnego) jest dla edukacji oczywiste: ta forma powinna 
być uprzywilejowana na każdym poziomie edukacji, także powszechnej76.  

Opanowanie „języka muzycznego” (na wzór naturalnego) ujawnia jego twórczy charakter77, 
bogactwo możliwości wyrazowych i w ogóle twórczą naturę człowieka. Jednak 
przywoływany przez Stróżewskiego czołowy amerykański lingwista Noam Chomsky w 
swej teorii gramatyki generatywnej (gramatyki, wg której zasad generuje się wypowiedzi 
danego języka) podkreśla różnice między „kompetencją językową” (wiedzą idealnego 
użytkownika języka), a konkretnymi „wykonaniami językowymi”78 (na wzór klasycznego 
podziału Ferdynanda de Saussure'a na langue i parole, tj. na znajomość kodu językowego  
i umiejętność indywidualnego realizowania go). Warto odwoływać się do konkretnych prac 
Chomskiego, bowiem jego wnioski dotyczące języka i mowy są daleko idące i mogą mieć 
wielkie znaczenie dla pedagogiki muzycznej79. 

                                                      

75 Szczególne uwrażliwienie Kodálya na wartości muzyki w edukacji charakteryzuje 
J. KATARZYNA DADAK-KOZICKA w tekście ‘Music for everyone’ according to Kodály and Szymanowsky – or 
the paradoxes of the axiology of music” (referat wygłoszony na XIX Sympozjum Kodalyowskim w 
Katowicach, sierpień 2009; tekst w druku; Summary w książce konferencyjnej). 

76 W pewnym sensie nawiązuje do tego koncepcja hermeneutyczna Gadamera „muzyki jako 
gry” (HANS-GEORG GADAMER, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. Krystyna 
Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993), tj. opanowania reguł jakiegoś postępowania, 
jakkolwiek nie jest jasne, jakie Gadamer miał na myśli zakresy owej gry; niektóre z poziomów znaczeń 
i zakresów twórczości nie dają się bowiem sprowadzić do jakichkolwiek reguł.  

77 Według przyswojonych zasad można „generować” wiele sensownych muzycznie 
wypowiedzi. 

78 Przypomina o tym W. STRÓŻEWSKI, op. cit., s. 88. 

79 Chodzi nie tylko o umiejętność formalizowania i uściślania badań nad językiem, co 
wyróżniało już jego pierwszą znaną pracę z 1957 roku Syntactic Structures (badań w zakresie 
szerszym, niż proponował L. Bloomfield sugerując ograniczanie studiów nad językiem do tego, co da 
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Chomsky podkreślał, zwłaszcza w swych późniejszych pracach (jak Language and Mind  
z 1968 roku), że językoznawstwo oraz psychologia i filozofia człowieka są pokrewnymi 
dyscyplinami dlatego, że badania nad językiem wiele mówią o strukturze umysłu i myślenia 
oraz są istotne dla ustalania cech konstytutywnych człowieka. Chomskiego gramatyka 
generatywno-transformacyjna wykracza zakresem poza ścisłe kwestie językoznawcze. Nie 
chodzi tylko o istotne spostrzeżenia dotyczące twórczego charakteru języka (pisał o tym 
wiek wcześniej m. in. W. Humboldt: „zrobić nieskończony użytek ze skończonych 
środków”), jakkolwiek fakt, iż małe dziecko jest zdolne formułować samodzielnie wielką 
liczbę sensownych zdań, których nigdy wcześniej nie słyszało, jest interesujący też dla 
muzyka. Badania Chomskiego świadczą także o tym, że silnie oddziałujące na pedagogikę 
XX wieku koncepcje psychologów behawiorystów80 (zakładające, że wszelkie sposoby 
komunikowania się człowieka są mniej lub bardziej rozwiniętymi, wyuczonymi reakcjami na 
bodźce i nie różnią się istotnie od sposobów porozumiewania się zwierząt81) są mylne, 
zbytnio zawężające badane kwestie. Chomsky, dokonując precyzyjnej krytyki tych teorii 
pokazuje, że nie tłumaczą one twórczego używania języka w sytuacjach nowych. Użycia 
intuicyjnego, sensownego, zrozumiałego dla innych. Tworzenia wypowiedzi muzycznych 
owe teorie także nie mogą w pełni wytłumaczyć. Według Chomskiego (i jego teorii 
generacyjno-transformacyjnej) predyspozycje językowe człowieka są wrodzone i właściwe 
tylko jemu82. Co jednak jeszcze wynika z zaawansowanych badań językoznawczych, 
będących dla humanistów wzorem badań obiektywnych?83 Czy poznanie gramatyki 
(znamienne jest to, że stosujemy jej zasady zasadniczo nieświadomie) jest wystarczającym 
warunkiem zrozumienia fenomenu spontanicznego poprawnego mówienia i odczytywania 
czyichś wypowiedzi?  

Odróżnianie kompetencji językowych od wykonania językowego wiąże się u Chomskiego  
z kwestią prymatu mowy nad pismem, oraz docenieniem intuicji użytkowników języka. 
John Lyons w cytowanej pracy przypomina, iż wg Chomskiego zdania generowane przez 
gramatykę jakiegoś języka, choć teoretycznie poprawne, powinny być jeszcze akceptowane 
przez użytkowników tego języka. Cóż jednak naprawdę oznacza prymat żywej mowy nad 
zapisanymi tekstami oraz docenienie intuicji językowych ludzi?84 Twórczy charakter języka 
(przysługujący wyłącznie komunikowaniu się ludzi), przejawia się m. in. w tym, że człowiek 
może wypowiadać i odczytywać teoretycznie nieskończoną liczbę zdań nie znanych mu 
                                                                                                                                                                      

się badać w sposób „ściśle naukowy”; najpełniejszy wykład w: LEONARD BLOOMFIELD, Language, New 
York 1933), ale o szukanie analogii między językiem i umysłem człowieka.  

80 Radykalny, klasyczny ich wykład prezentuje praca BURHUSSA F. SKINNERA: Verbal Behavior 
(London 1957) czy L. BLOOMFIELD w Language… z 1933 roku. 

81 Omawia to kompetentnie JOHN LYONS w pracy Chomsky (Wiedza Powszechna, Warszawa 
1975, s. 91-92) 

82 Współcześni językoznawcy pojmują gramatykę znaczenie szerzej niż zakładała to tradycja 
antyczna; włączają w zakres badań: składnię, semantykę i fonologię (patrz JOHN LYONS, Chomsky…, s. 
25). Istotny też jest dualizm struktury gramatycznej języka: poziom pierwotny - syntaktyczny  dotyczy 
np. zdań jako kombinacji słów wyposażonych w znaczenie; wtórny – fonologiczny, dźwiękowy, 
odnosi się do zdań jako kombinacji jednostek pozbawionych (jako takie) znaczenia, ale służących do 
identyfikacji jednostek pierwotnych; tym właśnie różni się ludzki język od systemów komunikacji 
zwierząt czy działania maszyn (J. LYONS, op. cit., s. 24) 

83 To jest nauk humanistycznych ale zarazem ścisłych; język angielski rozróżnia tu arts i science. 

84 J. LYONS, op. cit., ss. 20, 42 oraz 92-93. 
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wcześniej, pod warunkiem ich poprawności gramatycznej. Ale zdarza się czasem, że owa 
żywa mowa nie jest do końca zgodna z zasadami gramatyki, a jednak może być prawidłowo 
rozumiana. Na czym więc polega twórczy charakter języka i generatywność gramatyki? 
Trzeba uwzględnić jeszcze dwie kwestie: że żaden język nie dysponuje pełną, zadowalającą 
gramatyką (można wypowiadać zdania odczytywane jako sensowne, które nie dadzą się w 
pełni uzgodnić ze znanymi zasadami gramatyki), oraz że znaczenia należą do najsłabiej 
zbadanych zagadnień (semantyka języka jest najmniej zaawansowaną częścią lingwistyki, 
podporządkowana zwykle badaniom składni i fonologii). Prymat żywej mowy przypomina, 
że język jest najważniejszym kodem służącym poznawaniu świata i komunikowaniu się 
ludzi. Może to oznaczać, że twórczy charakter języka (wypowiadania się i odczytywania 
nowych wypowiedzi) dotyczy nie tylko faktu generowania niezliczonych poprawnych 
nowych zdań, ale też ich nowej zawartości treściowej, która może wykraczać nie tylko poza 
posiadaną już wiedzę, ale też poza ścisłą treść wypowiedzi (np. sugerując pewne znaczenia, 
na które „wpada” nasz umysł przez kojarzenia, niekiedy nader twórcze). Mam na myśli też 
sytuacje, gdy potrzeba przekazania pewnych odkrywczych treści i nadania wypowiedziom 
nowych znaczeń i sensów ingeruje w uznane zasady poprawności gramatycznej. Sensy 
bowiem mogą ujawniać się także na innych, wyższych piętrach znaczeń, co można 
ilustrować np. poezją. Jej struktura nie do końca da się uzgodnić z zasadami gramatyki ze 
względu na osobliwą leksykę, składnię i fonologię. W poezji odczytywanie znaczeń  
z konstrukcji pozornie nie całkiem gramatycznych dotyczy „czytania sensów” zawartych na 
innych jej poziomach wypowiedzi. Jej dziwna czasem składnia i szczególna, regularna 
zwykle i rytmiczna strona brzmieniowa są też nosicielami swoistych, autonomicznymi 
znaczeń odczytywanych na wyższych piętrach języka. Człowiek potrafi takie konstrukcje 
intuicyjnie tworzyć i dekodować po to, by wyrażać i odbierać szczególne treści. Może to być 
inspirujące i ważne dla badan nad „językiem muzycznym”; muzykę należy bowiem 
porównywać raczej z poezją niż potoczną mową, do której zwykle odwołują się lingwiści. 

Analiza pieśni – tekstów poetyckich i muzycznych – dostarcza wielu przykładów 
współdziałania i współzależności tych języków, zwłaszcza w warstwie poetyckiej  
i symbolicznej. Oczywiście „muzyczne wypowiedzi” powinny respektować ogólne zasady 
muzycznej składni (jej istnienie można założyć i analizować np. w kompozycjach 
wykorzystujących system funkcyjny, który nawet stworzył pojęcia muzycznego zdania, 
pytania i odpowiedzi). Ale prymat mowy żywej, twórczej, konkretnej, nasyconej 
różnorodnymi znaczeniami, zmieniającej się z wolna w czasie (i odwołującej się nie tylko do 
racjonalności, ale także do intuicji i wyobraźni, do zmysłów i emocji, do poetyki i symboliki), 
podkreśla znaczenie ekspresji twórczej człowieka i wrodzoną każdemu zdolność do jej 
zaspokajania. Ekspresja muzyczna może się ujawniać na różnych poziomach 
zaawansowania: od operowania podstawowymi, gotowymi formułami deklamacyjnymi 
(przypadek rapowania), po wyrafinowane struktury prozodyczne i poetyckie. W pedagogice 
muzycznej warto o tej rozpiętości pamiętać. 

Uniwersalne właściwości ludzkich języków, jako przejawu struktury działania jego umysłu, 
mogą też być inspirujące dla pedagogów i animatorów muzycznych zajmujących się muzyką 
popularną. Chodzi o odróżnienie tego, co uniwersalne z racji swych wartości i twórczej 
syntezy różnych tradycji, od przejawów bezstylowego pseudojęzyka muzycznego, który 
niczego nowego nie jest w stanie wyrazić zadowalając się powielaniem schematów i haseł, 
które już nie przemawiają. Uniwersalne cechy wszystkich języków (szkoły strukturalne 
pierwszej połowy XX wieku - np. zwolennicy Bloomfielda - zaprzeczały temu, ale późniejsze 
badania dostarczają wielu argumentów na to, że zauważalne pokrewieństwa języków 
dotyczą ich głębokiej struktury, a widoczne różnice dotyczą spraw bardziej 
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powierzchownych85) mogą też być wzorem dla muzykologów badających fenomen 
żywotności i uniwersalnego, ponadczasowego oddziaływania pewnych arcydzieł 
wywodzących się z różnych kultur.  

Tak więc kompetencja językowa i dookreślające ją wykonania językowe86 wyrastają  
z wrodzonych predyspozycji człowieka, które jednak należy wcześnie rozwijać. Fakt, że 
wszystkie dzieci rodzą się z predyspozycją językową (nie ukierunkowaną na konkretny 
język, niezależnie od rasy87) spontanicznie rozwijaną, powinien być wyzwaniem dla 
pedagogów muzyki. Muzykowanie powinno być stale obecne w edukacji, a metodyczne 
nauczanie jakiegoś języka muzycznego powinno zakładać docelowy uniwersalizm kultury 
muzycznej (różny od powierzchownego kosmopolityzmu muzyki pop).  

Można więc przyjąć, że opanowanie języka muzycznego (najlepiej spontaniczne, przez 
używanie go, na wzór języka naturalnego) w początkach edukacji jest warunkiem pełnego 
kontaktu z muzyką. Także pełnego, harmonijnego rozwoju uczniów (nie tylko racjonalnego, 
ale też zmysłowego, emocjonalnego) oraz wyrażania siebie muzyką i rozumienia 
wypowiedzi innych ludzi. Ale to dopiero wstęp do twórczości muzycznej. Jej szczególny 
status ujawnia się na wysokich piętrach struktury języków i znaczeń konkretnych 
wypowiedzi muzycznych czy poetycko-muzycznych. Także „znaczeń formy”, stylu, poetyki 
czy symboliki dzieł. Wspomniany już nieskończony użytek, jaki robimy z języka ujawnia 
jego generalnie twórczy (nowość wypowiedzi) charakter, ale także twórczą wyobraźnię  
i inwencję oraz stopień opanowania języka konkretnego użytkownika i bogactwo jego 
mowy. Można spytać, jakie wypowiedzi muzyczne są w edukacji i w życiu artystycznym 
jedynie prezentacją opanowania schematów języka (np. tzw. „twórczość szkolna”, którą 
krytykował Kodály), a które rzeczywiście można nazwać twórczością ze względu na nowość 
i wartość wypowiedzi? Warto poznać choćby niektóre warunki jej sprzyjające oraz sfery jej 
oddziaływania. 

O TWÓRCZOŚCI - Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW 

W swych rozważaniach o twórczości Stróżewski przywołuje wielu autorów; dla niniejszych 
rozważań ważne są uwagi: Platona, H. Bergsona, M. Heideggera, C.G. Junga czy P. Ricoeura. 
Pierwszy zauważył m. in., że twórczość to osobliwa siła, która jest przyczyną powstania 
rzeczy nie istniejących wpierw88. Henry Bergson, rozważając dynamiczną strukturę 
rzeczywistości podkreślił, że n i e  t y l k o  t e r a ź n i e j s z o ś c i  p r z y p i s a ć  m o ż e m y  
d y n a m i z m  d z i a n i a  s i ę  i  t r w a n i e , oraz że to, co przeszłe nie odchodzi w niebyt, 
ale najwyżej zastępowane jest przez coś innego. Zwykle jednak w jakiejś postaci – zwłaszcza 
jeśli ważne – trwa. Trwanie i dynamizm różnych zjawisk mają zróżnicowany charakter; 
zjawiska te mogą niekiedy ogarniać spore obszary czasu i być ważnym składnikiem naszego 
pojmowania życia. I tak „poznanie istoty trwania należy (...) do intuicji, przewidywania  
i pamięci, które tworzą jedną, integralną władzę poznawczą, wykształconą przez 
człowieka”89. Można więc przyjąć, że np. trwała obecność wielkiej sztuki (też minionych 
                                                      

85 J. LYONS, op. cit., s. 112-113.  

86 nadrzędne wobec zasad gramatyki, bo język żyje, jest ważnym sposobem orientacji 
człowieka w zmieniającym się świecie i wyrażania jego życiowych doznań. 

87 J. LYONS, op. cit., s. 115. 

88 W. STRÓŻEWSKI, op. cit., s. 38. 

89 Podaję za W. STRÓŻEWSKIM (op. cit., s. 50-51).  
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epok) w naszym życiu odsłania jej dynamizm dziania się i trwanie, moc pokonywania czasu, 
ukazując jej szczególny status wśród wytworów człowieka. Z kolei Martin Heidegger 
zaznacza, że akt twórczy objawia jakąś prawdę o rzeczywistości, a dzieło (rzecz swoista, 
niesprowadzalna do niczego) przekracza fizyczny poziom istnienia odsłaniając kształty, 
które bez niego się nie ujawnią i przywraca świat na nowo w bogatszej perspektywie90.  

Mówiąc o symbolicznym języku sztuki Stróżewski przywołuje idee P. Ricoeura i C. G. Junga. 
W przypadku Junga chodzi o system symboli określany mianem archetypów, będących 
„hermeneutyką rzeczywistości” (jako że ujawniają obecność symboli w jej głębszych 
warstwach91; są one też sugestywnie żywotne w sztuce). Z kolei Ricoeur podkreśla, że 
symboliczne (etyczne) znaczenie symboli ujawnia się na wyższym piętrze poprzez 
odniesienie do wartości; a jego spostrzeżenie, że „symbol daje do myślenia”92 pozwala 
przyjąć, że obcowanie ze sztuką (operującą wszak symbolami) uruchamia proces 
interpretacyjny, który właściwie nigdy się nie kończy. W przypadku dzieł o dużym 
potencjale znaczeń ten proces wręcz narasta. 

Można zatem przyjąć, nieco rzecz upraszczając, że sztuka nie tylko wyraża (artystę, epokę, 
pewną kulturę i tradycję) oraz swoiście odwzorowuje rzeczywistość, ale też kształtuje 
sposób widzenia świata i formy doznań człowieka. Stróżewski zauważa, że „hermeneutyka 
dzieła prowadzi do hermeneutyki poprzez dzieło: tej, która dotyczy już rzeczywistości 
samej, jej istoty, jej bycia. A także (...) owych szczególnych jakości metafizycznych, które – 
osadzone w rzeczywistości – jedynie poprzez sztukę mogą objawić się w pełnym blasku”93. 
Szczególny intencjonalny charakter twórczości rodzi jakby nowy świat dzieł sztuki, różny od 
realnego, ale wzbogacający go, pozwalający lepiej go pojmować. Zatem – zgodnie  
z sugestiami Maxa Schelera - poprzez dzieła sztuki realny świat „zostaje jakby 
przesłonięty, z drugiej jednak odsłania się w swych kształtach i barwach [dodajmy też – 
dźwiękach], a także w swych najgłębszych sensach i wartościach”94. Te filozoficzne 
rozważania Stróżewskiego mogą wydać się nazbyt odległe od edukacji i muzyki. Jednak 
chyba nie mamy wyjścia: gdy chcemy ją zrozumieć musimy uwzględnić zarówno 
perspektywę filozofii człowieka oraz sztuki, jak i fenomen twórczych predyspozycji 
człowieka. 

Dla Stróżewskiego punktem wyjścia badania twórczości jest osobowość artysty. Ale ważne 
są też inne czynniki: świat natury, środowisko społeczne twórcy, świat dzieł sztuki, 
tworzywo sztuki i reguły twórcze oraz wartości i oceny95. Głównie jednak osobowość 
twórcza wyraża się w dziele, które z jednej strony ujawnia czas, krąg kultury i tradycji  
z której ono wyrasta, z drugiej pozwala inaczej, pełniej widzieć świat i rzeczywistość, nawet 
tę odległą od twórcy. Kwestia lepszego rozumienia człowieka i w ogóle postrzegania świata 
                                                      

90 Podaję za W. STRÓŻEWSKIM (op. cit., s. 92-93).  

91 Podaję za W. STRÓŻEWSKIM (op. cit., s.106).  

92 Jest to podtytuł końcowych wniosków pracy PAULA RICOEURA: Symbolika zła (PAX, 
Warszawa 1986; omawia te kwestie m.in. J.K. DADAK KOZICKA, Folklor sztuką życia, IS PAN, Warszawa 
1996, w rozdziale Symbole – uniwersalny język ludzi, s. 120-140). 

93 W. STRÓŻEWSKI, Dialektyka..., s. 106. 

94 W. STRÓŻEWSKI, Dialektyka..., s. 108. 

95 W. STRÓŻEWSKI, Dialektyka..., s. 122-124; warto dodać, że Stróżewski przyjmuje, iż wartości są 
obiektywne, zmienne tylko są ich oceny (tamże s. 138). 
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przez pryzmat sztuki powinna być dla pedagoga szczególnie ważna i atrakcyjna; 
literaturoznawcy ten problem dobrze znają i wykorzystują w edukacji. Postulowane przez 
Stróżewskiego przejście od hermeneutyki dzieła (tj. od naukowo ugruntowanego kunsztu 
interpretacji dzieła) do hermeneutyki przez dzieło (tj. do postrzegania rzeczywistości niejako 
poprzez przyswojone dzieła) warte jest szczególnej uwagi muzykologów i pedagogów, choć 
może być uznane za dyskusyjne.  

O RÓŻNYCH OBLICZACH HERMENEUTYKI MUZYCZNEJ  

Maria Piotrowska, autorka fundamentalnych prac z zakresu hermeneutyki muzycznej, 
stawia wobec niej wysokie wymagania nie chcąc dopuścić do nadużyć (np. nadinterpretacji 
czy niedointerpretowania dzieła, albo też złego pojmowania specyfiki „rozumienia 
hermeneutycznego”). Na jej kantowskie pytanie: „jak możliwa jest hermeneutyka 
muzyczna” pada w głównej pracy Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej 
historii96 odpowiedź zawężająca: prawdziwa hermeneutyka może odnosić się do dzieł okresu 
klasyczno-romantycznego z neoromantyzmem włącznie (zwanego w jej pracy – za Carlem 
Dahlhausem - epoką indywidualizmu), a jej autentyczne zastosowanie musi spełniać szereg 
warunków. Hermeneuty nie interesuje zatem muzyka wcześniejszych epok oraz XX wieku, 
gdyż nie daje szans na poprawne zastosowanie procedur hermeneutycznych (np. muzyka 
XX wieku, określana jako strukturalna, nie wymaga - według Marii Piotrowskiej - objaśnień, 
tylko samej analizy97).  

Wysokie wymagania naukowe stawiane hermeneutyce jako subdyscyplinie naukowej nie 
dziwią; ideał ścisłości i sprawdzalności przyświeca od dawna humanistyce (jakkolwiek 
grozić może zawężeniem pola badawczego). Maria Piotrowska pragnąc „nabyć pewność co 
do treści pojęć podstawowych” (jak sens, rozumienie muzyki, składnia, znaczenie muzyki98) 
pomija te obszary i sposoby badań muzyki, które owym twardym naukowym kryteriom nie 
są w stanie sprostać. Przyjęta przez nią definicja mówi, że „hermeneutyka muzyczna jest to 
skomentowana teoretycznie sztuka interpretowania muzycznej tradycji istniejącej pod 
postacią hermeneutyczno-muzycznych tekstów; jej procedurą intelektualną jest rozumienie, 
a efektem – interpretacja”99. Za hermeneutyczno-muzyczne teksty uznaje takie „dzieła  
i zespoły fenomenów”, które dają badaczowi „widoki na realną, a nie pozorną możliwość 
jego [tekstu] zinterpretowania, czyli na odsłonięcie jego „sensu”100. Kluczowe „rozumienie 
hermeneutyczne” („lepsze rozumienie” w stosunku do kompozytora) ma polegać na 
„wykreowaniu sensownej całości”, tj. tradycji duchowej, z której dzieło wyrasta, oraz 

                                                      

96 MARIA PIOTROWSKA, Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii, ATK, 
Warszawa 1990. 

97 Kompozycje XVI i początku XVII wieku cechuje - wg Marii Piotrowskiej - ujęcie 
funkcjonalne, a sposobem teoretycznego traktowania dzieła powinno być wyjaśnianie, natomiast 
dzieła XVII i początku XVIII wieku cechuje ujęcie przedmiotowo-odzwierciedlające, wobec nich 
stosowane być powinno wykładanie. Odrębność interpretacji (hermeneutyczna jest możliwa w pełni 
tylko wobec okresu klasyczno-romantycznego) wynika zatem ze swoistości czterech wyodrębnionych 
(za C. Dahlhausem) historycznych sposobów kompozytorskiego traktowania "elementarnej substancji 
muzyki" (M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 177-179).  

98 M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 7.  

99 M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 11. 

100 M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 10.  
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określeniu, jakie znaczenie ma w niej badane zjawisko101. Tworzenie teorii analizy  
i interpretacji konkretnych tekstów muzycznych (wymagające wiedzy i kunsztu,  
w ograniczonym zakresie poddające się procedurom standaryzacji), wymaga zawsze 
weryfikacji przez „hermeneutyczną praxis” (rozumienie dzieła).  

Można polemizować np. z tezą głoszącą, że rozkład języka muzycznego (destrukcja  
w zakresie harmoniki) da się interpretować jako analogia rozkładu moralności (tj. „wzrostu 
moralnej samowoli indywiduum, wynikłego z rozszerzania się sfery motywacji 
subiektywnych” w XIX wieku102). Nie można takich analogii wykluczyć, jakkolwiek 
poruszane kwestie należą chyba do znacznie bardziej złożonych. A jednak szereg założeń  
i ustaleń Marii Piotrowskiej uznać należy za wyjątkowo inspirujące i wartościowe zarówno 
dla muzykologa, jak i pedagoga. Dla muzykologa cenny jest wzór wypracowywania teorii  
i metody muzykologicznej analizy i interpretacji: z jednej strony szeroko zakrojonej 
(ujmującej dogłębnie badane dzieła jako części sensownych całości – wyodrębnionych 
obszarów kultury duchowej), z drugiej – systematycznie obiektywizowanej i weryfikowanej 
przez hermeneutyczną praktykę. Dla pedagoga wartość pracy Marii Piotrowskiej ujawnia się 
też na płaszczyźnie aksjologicznie nacechowanej antropologii człowieka i kultury. 

Maria Piotrowska buduje swe rozważania na fundamencie antropologii zakładającej, że 
człowiek jest istotą moralną i twórczą103, a kultura jest sensowną, wartościową całością  
o moralnym podłożu. Tu ważne jest odwołanie się do prac P. Ricoeura, który mówił o 
dwóch stylach interpretacji kultury: pierwszy polega na szukaniu w niej obiektywnych, 
niepodważalnych wartości, drugi natomiast to „styl podejrzeń i demistyfikacji”104. Maria 
Piotrowska opowiada się za tym pierwszym stylem opisu, choć można powiedzieć, że oba są 
uprawnione i że w pewnym sensie dopełniają się. A jednak trzeba przyznać, że za każdym 
stylem interpretacji kryje się inne nastawienie i inna antropologia człowieka i sztuki.  
W pierwszym przypadku szuka się i akcentuje możliwości twórcze człowieka oraz jego 
potrzeby duchowe i w ogóle nastawienie na wartości. W drugim – dostrzega w człowieku 
istotę uwarunkowaną biologicznie i poddaną presji ekonomii. Nie zawsze daje się w tej 
perspektywie dobrze interpretować sztukę, zwłaszcza wysoką. Za priorytetem pierwszej 
opcji przemawiają zatem wielkie teksty kultury, dzieła adresowane do człowieka, który 
szuka odpowiedzi na ważne egzystencjalne i metafizyczne pytania. Człowieka, który nie 
daje się redukować do odbiorcy biernego, o okrojonych zainteresowaniach i horyzontach. 
Drugie podejście lepiej koresponduje z teoriami psychologicznymi i językoznawczymi 
behawioryzmu (w wersji np. L Boomfelda), pierwsze zaś bliższe jest postawie Chomskiego, 
który szuka tego, co uniwersalne, co ujawnia odrębność człowieka wśród świata przyrody, 
jego twórcze potrzeby i wielkie możliwości warte odkrywania. 

Poważne wymagania naukowe stawiane muzykologom - zwolennikom hermeneutycznych 
procedur, uzupełnia Piotrowska uwagami o szerszej potrzebie postawy hermeneutycznej. 
Nie jest ona tak rygorystycznie traktowana jak metoda. W postawie tej chodzi o szukanie  
i ujawnianie (na ile się to da) sensu wyodrębnianych całości kultury, o badanie duchowego 

                                                      

101 M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 6.  

102 M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 4-5.  

103 M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 12-13; znamienne odwołanie się do prac E. Fromma zakłada, że 
„twórczość płynie z nieskonwencjonalizowanych, kreatywnych warstw osobowości człowieka”)  

104 Podaję za: M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 11. 
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podglebia różnych dzieł i tradycji, odkrywanie wzorów i ideałów kultury oraz 
zmieniających się z czasem horyzontów wartości. Szczególne znaczenia dla pedagogiki 
muzycznej ma też dramatycznie brzmiący (i nader aktualnie) apel Marii Piotrowskiej, aby 
porozumieć się co do pojmowania tradycji; jej tożsamość bowiem została zagrożona. Chodzi 
zwłaszcza o wypieranie z powszechnej świadomości wielu obszarów kultury duchowej  
i artystycznej oraz zastępowanie ich wszechobecnością „sztuki niskiej” i kultury masowej. 
Oczywiście jest ona częścią naszego życia i znakiem czasu, ale „odbudowa wspólnego 
horyzontu porozumienia kulturowego”105 jest potrzebą istotną, bez niej możemy odciąć się 
od własnych korzeni i stracić tożsamość spadkobierców wielowiekowej wspaniałej tradycji, 
z której wyrośliśmy. Dodać trzeba, że budowanie wspólnoty na uczestnictwie w wielkiej 
tradycji (duchowej, artystycznej) ma inny, chyba trwalszy i głębszy charakter niż na sztuce 
codziennej, naznaczonej utylitarnie, i na tym wszystkim, co zmienne, dorywcze, choć może 
głośne i pozornie ekspansywne (szybko zmieniające się mody i nurty muzyki popularnej 
świadczą o jej nietrwałości, przygodności). A muzyka przecież jest formą wspólnoty; pytanie 
– jakiej?  

Wszystko to może przekładać się na pedagogikę, która nie zamyka się na wyższe potrzeby 
człowieka i ambitną muzykę, tylko szuka sposobów rozwijania wielu potencji tkwiących  
w człowieku także małym, rozpoczynającym edukacje. Wczesne rozpoznanie jego twórczych 
zadatków jest warunkiem doprowadzenia go do bogatego świata muzyki i sztuki w ogóle. 
Demokracja i przyzwoitość wymagają, by to czynić od początku w szkołach podstawowych. 

Jeśli przyjmiemy, że przyswojona muzyka istotnie wzbogaca słyszenie, widzenie  
i pojmowanie świata oraz człowieka, to zainteresowanie pedagogów „hermeneutyką przez 
dzieło” (będącą interpretacją rzeczywistości wzbogaconą przez sztukę) jest oczywiste.  
A nawet może prowadzić nas do trzeciej odmiany postawy hermeneutycznej, którą 
nazwałabym „hermeneutyką dla dzieła”. O cóż w niej chodzi? Odpowiedź daje tu 
antropologia muzyki: chodzi o kształtowanie nastawienia pozwalającego tak postrzegać 
świat, że odsłania on piękno, swoistą poetykę (czasem groźną w tonacji), mądrość i ład 
przyrody, kultury, człowieka. Tak wzbudzone zdumienie i podziw rodzi sztukę, co 
ujawniają np. wypowiedzi muzyków ludu Kaluli z Nowej Gwinei obserwujących polowanie 
na ryby nad wodospadem i śpiew ptaka muni106. Otóż twierdzą oni, że muzyka jest czymś, 
co ciągle w nich płynie, a czasem ujawnia się jako pieśń czy mit. Podobnie relacje 
eskimoskiego poety-pieśniarza Orpingalika pokazują, jak np. śpiew ptaka czy przeżycie 
burzy „wzbudza w człowieku potężne siły i zwyczajna mowa już nie wystarcza. Człowiek 
jest wówczas poruszony jak kra lodowa porwana prądem rzeki. Jego myśli kierowane przez 
przepływające przezeń siły, gdy odczuwa radość, lęk, gdy odczuwa żałość. Myśli (...) 
wywołują drżenie serca (...) Wtedy może się zdarzyć, że słowa których potrzebujemy same 
się pojawią. Gdy słowa wystrzelą – mamy nową pieśń”107.  

                                                      

105 M. PIOTROWSKA, Tezy..., s. 184. 

106 Według relacji STEVENA FELDA (Sound and Sentiment, University of Pensylwania Press, 1982) 
rodzi to mit o zmarłym z głodu chłopcu, któremu połów się nie udał (patrz studium J. KATARZYNA 

DADAK-KOZICKIEJ: Myśli o muzyce, która płynie w człowieku, w: Semantyka milczenia 2, red. Kwiryna 
Handke, SOW, Warszawa 2002, s. 141-149). 

107 ALAN MERRIAM, The Anthropology of Music, Northwestern University Press, Evanstone 1964, 
s. 175.  
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A zatem nauka muzykowania powinna rozpoczynać się od umiejętności słuchania, 
postrzegania i doznawania piękna, grozy, mądrości i porządku świata, w którym żyje 
człowiek. Sama nauka języka muzycznego – choć ważna – nie wystarczy; trzeba mieć jeszcze 
coś ciekawego i ważnego do powiedzenia. Coś, co wykracza poza mowę potoczną  
i codzienną rutynę, co domaga się twórczych poszukiwań dla oddania sztuką nowych 
doznań. One ujawniają bogactwo twórczej natury człowieka.  
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PRZYBLIŻANIE MUZYKI: NURT EDUKACYJNY FESTIWALU  
„MŁODZI MUZYCY MŁODEMU MIASTU” W STALOWEJ WOLI  

W LATACH 1975-1979 

Krzysztof Droba  
Akademia Muzyczna, Kraków 

 

Jest taka wypowiedź Eugeniusza Knapika z 1997 roku, czyli z perspektywy prawie dwóch 
dekad, że stalowowolski festiwal „bez cienia przesady - jest obok ‘Warszawskiej Jesieni’ 
najważniejszym ideowo wydarzeniem muzycznym drugiej połowy XX wieku 
w Polsce. W Stalowej Woli startowało pokolenie, które w zupełnie odmiennych warunkach 
niż pokolenie 1956, próbowało formułować swoje credo artystyczne i swoją wizję muzyki. 
Próbowało zrozumieć przemiany dokonujące się w muzyce w latach pięćdziesiątych  
i sześćdziesiątych i być znakiem sprzeciwu wobec nich. Tam też próbowaliśmy znaleźć linie 
porozumienia między sobą.” [ w: Ewa Woynarowska, Festiwal ‘Młodzi Muzycy Młodemu 
Miastu’- zarys monograficzny, praca dyplomowa, AM Kraków 1997, aneksy s. 571-572]. A pięć 
lat później (2002) o swoim, „sztandarowym” dla festiwalu dziele, o Corale, interludio e aria  
pisał: „Ogłoszony wówczas [1978] konkurs kompozytorski miał na celu uchwycenie w 
twórczości naszego pokolenia tego, co wyrażałoby idee i poglądy artystyczne na wolność, 
niezależność i oryginalność w sztu-ce. Były to lata niespełnionych nadziei modernizmu  
i powstawania jego postmodernistycznej hybrydy. Mało kto pamiętał jeszcze o słynnym 
Boulezowskim haśle, by >z harmonii, melodii i rytmu nie robić już muzyki<. Dziś wiemy, że 
był to czas przewartościowania i próba poszukiwania alternatywy dla obowiązującej 
wówczas rzeczywistości muzycznej. Powstałe w tych warunkach Corale, interludio e aria 
jest odbiciem ducha festiwali stalowowolskich.” [Eugeniusz Knapik, nota o Corale, interludio 
e aria w książce programowej ‘Warszawskiej Jesieni’ 2002, s.103]  Wypowiedzi te – artysty  
i człowieka nie ulegającego łatwo emocjom, znanego z sądów  suwerennych ale  
i rozważnych – wskazują na siłę „przeżycia pokoleniowego”, jakim dla początkującego 
kompozytora stało się uczestniczenie i współtworzenie festiwalu MMMM. Bo uczestniczenie 
w stalowowolskiej przygodzie oznaczało – jak nigdzie indziej  i jak nigdy wcześniej w PRL – 
współtworzenie, i było rzeczywistym/autentycznym współtworzeniem 

Festiwal stał się wspólną sprawą grupy ludzi (grupą w końcu niewielką, może stu, może 
dwustu ludzi); wytworzył wspólnotę podobną do tej, która potem w tysiąckrotnym 
pomnożeniu zakwitła Pierwszą „Solidarnością”. Wspólnotę, w której podziały na „my”  
i „oni” zacierały się we wspólnych działaniach – poczynając od działań organizacyjno-
logistycznych po działania stricte artystyczne. A wszystkie ożywione były przez 
wszechogarniający entuzjazm  nb. dostrzegany i opisywany przez „świadków” – 
dziennikarzy, krytyków, gości. Ich artykuły, recenzje, wypowiedzi utrwalają festiwal nie 
tylko w warstwie faktograficznej, ale również jego szczególnej atmosferze pełnej uniesień  
i entuzjazmu. Ten entuzjazm emanujący z działań festiwalowych zarażał  
i udzielał się obserwatorom/świadkom, co zauważyć można w tekstach o festiwalu. Chłodni 
obserwatorzy przemieniali się w Stalowej Woli w gorących wyznawców.  
Do wyjątków należały głosy „niezarażone” 
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Skąd brała się ta szczególna atmosfera? Na pierwszym miejscu trzeba wskazać duchowego 
patrona festiwalu – Charlesa E. Ivesa. W nurcie koncertów Ivesowskich na festiwalu 
wykonano szereg dzieł przede wszystkim małoobsadowych/kameralnych: fortepianową 
Three-Page Sonata,  II, III, IV sonaty skrzypcowe, I Kwartet smyczkowy, ale przede wszystkim 
pieśni – przeszło pięćdziesiąt; z myślą o festiwalu powstał też złożony ze studentów 
krakowskiej PWSM „Ives’ Songs Band”, zespół wokalno-instrumentalny z repertuarem 
pieśni Ivesa zaaranżowanych na tę okazję przez Joannę Wnukównę.   Ives w Stalowej Woli 
funkcjonował jako żywe źródło wolności artystycznej – postawy wyzwolonej  
z instytucjonalnych i konwencjonalnych ograniczeń i swobody w wyrażaniu siebie, 
poszukiwaniu własnej ekspresji. Nie prowadziło to jednak do anarchii, bo w zgodzie  
z propagowanym tutaj przesłaniem Ivesa (z jego filozofią, etyką i estetyką) - swoboda, 
wyzwolenie z wszelakich ograniczeń, wreszcie wolność mają służyć najwyższemu dobru, 
jakim jest prawda. Człowiek służący prawdzie i prawda, która wyzwala człowieka – tak 
można by ująć sens obecności Ivesa w Stalowej Woli. I to był jakby fundament ideowy 
festiwalu, na którym budowała się festiwalowa wspólnota; tu biło źródło 
wszechudzielającego się entuzjazmu. Nie tylko dla Eugeniusza Knapika doświadczenie we 
wspólnocie stalowowolskiej właśnie takiego Ivesa stało się istotnym/naczelnym faktorem 
silnego przeżycia pokoleniowego. 

Na początku był zatem Ives. Innym istotnym nurtem festiwalu MMMM była twórczość 
młodych polskich kompozytorów. Na I Festiwal (1975) Ewa Synowiec specjalnie napisała 
kameralny Utwór dla miasta Stalowa Wola (pierwszy z serii licznych potem dedykacji), a Piotr 
Kmieć i Tadeusz Wiktor, malarze z kręgu krakowskiej ASP, wystąpili w roli kompozytorów-
performerów. Na II Festiwalu (1976) dołączył ze swoim muzycznym performance’em  
plastyk Jacek Bukowski, a stricte kompozytorskie debiuty mieli Andrzej Krzanowski, 
Aleksander Lasoń, Anna Mikulska, Krzysztof Szwajgier i Krzysztof Zgraja. Na III Festiwalu 
(1977) dołączyli Eugeniusz Knapik i Grażyna Pstrokońska-Nawratil, na IV (1978) Zdzisław 
Piernik, na V (1979) Paweł Buczyński, Mirosław Gąsieniec i Maciej Negrey. [Na VI Festiwalu, 
pod innym już kierownictwem, debiutowali w Stalowej Woli: Grażyna Krzanowska, Piotr 
Radko i Paweł Szymański.]  Na pięciu festiwalach premiery miały też dedykowane MMMM 
utwory twórców dojrzałych: Zbigniewa Bujarskiego, Broniusa Kutavičiusa, Krzysztofa 
Meyera, Krystyny Moszumańskiej-Nazar czy Andrzeja Nikodemowicza. Najwięcej jednak 
muzyki/twórczości współczesnej było autorstwa młodych, a wśród nich Knapika, 
Krzanowskiego i Lasonia (w sumie około dwudziestu kompozycji) i to do nich przylgnęły 
określenia Andrzeja Chłopeckiego takie jak: „pokolenie stalowowolskie” czy młody polski 
„nowy romantyzm”. To w ich twórczości z tamtych lat nastąpił wyraźny powrót do 
tradycyjnych elementów muzycznych, takich jak melodia i harmonia – jakości 
wyrugowanych przez serializm i sonoryzm – a wraz z myśleniem melodyczno-
harmonicznym wróciły próby rekonstruowania tonalnego języka muzycznego. Wszelako to 
co było dla tego pokolenia najbardziej charakterystyczne - to powrót czynnika 
ekspresywnego, wyklętej przez II awangardę ekspresji jako nieodłącznej cechy 
indywidualnych języków kompozytorskich. 

Obecność Ivesa i twórczości młodych polskich kompozytorów - oto dwa zasadnicze nurty 
programów festiwalowych. Nie tutaj miejsce na szczegółowy opis Festiwalu i wyliczanie 
wszystkich ingrediencji/elementów składających się na fenomen Stalowej Woli. Do 
wypunktowanych nurtów – stosunkowo najlepiej kojarzonych ze Stalową Wolą – trzeba 
dodać kolejny, bodaj najważniejszy, choć zapomniany – nurt działań edukacyjnych. Zaczął 
się jeszcze przed I Festiwalem i trwał nieprzerwanie (i intensywnie) przez pięć lat. Naczelną 
ideą festiwalową było bowiem wykształcenie i wychowanie własnej publiczności. 
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Budowanie festiwalu na Ivesie i młodej muzyce polskiej wymagało wykształcenia sobie 
partnerskiej publiczności. Najchętniej młodej – młodej, bo „młodym” wtedy w Polsce był 
Ives, bo młodzi byli kompozytorzy i wykonawcy, wreszcie młode było to 
robotnicze/hutnicze miasto Stalowa Wola (wtedy niespełna czterdziestoletnie). 

Już przed pierwszym Festiwalem odbyły się spotkania w paru średnich szkołach 
stalowowolskich próbujące zainteresować młodzież programem planowanego festiwalu. I to 
w większości z tej młodzieży rekrutowali się uczestnicy „Kursów nowej muzyki” 
prowadzonych przez Ewę Niewaldę. Niewalda, absolwentka kompozycji w klasie 
Bogusława Schaeffera, była autorką złożonego wówczas do wydania w PWM 
eksperymentalnego podręcznika nauki muzyki. Podręcznik nigdy nie ujrzał światła 
dziennego, ale kreatywne doświadczanie muzyki, aplikowane kursantom przez Niewaldę 
wedle własnej metody, zaowocowało udziałem młodzieży w wykonaniu Utworu dla miasta 
Stalowa Wola Ewy Synowiec. 

 Akcje „naboru” młodzieży poprzedzały też kolejny festiwal, podczas którego „Kursy 
muzyki elektronicznej” prowadził Józef Rychlik – podobnie jak Niewalda i Synowiec 
wychowanek Schaeffera. Na aparaturze przywiezionej z krakowskiej PWSM młodzież 
wypróbowywała możliwości tworzenia efektów dźwiękowych i uczestniczyła w  czymś, co 
można nazwać propedeutyką kompozycji elektronicznej. Ten typ uwrażliwiania młodych 
ludzi na sferę nowej dźwiękowości, nowej materii muzycznej kontrapunktowały „Kursy 
interpretacji dzieł sztuki” prowadzone przez filozofa-fenomenologa Władysława 
Stróżewskiego. Rozważania estetyczne Stróżewskiego dotyczyły m.in. „refleksji nad nowymi 
zjawiskami w sztuce, nad swoistością współczesnej twórczości artystycznej i jej wartością” – 
i przeradzały się w gorące dyskusje (na poziomie dostępnym młodzieży) o muzyce 
przedstawianej dnia poprzedniego. 

Na trzecim Festiwalu „Kursy muzyki elektronicznej” Józefa Rychlika pomyślane zostały tak, 
by efektem stał się koncert etiud elektronicznych skomponowanych przez „zaawansowaną” 
już w zeszłym roku młodzież. Tak jak poprzednio i w latach następnych koncerty i inne 
wydarzenia festiwalowe były zawsze, objaśniane i komentowane z udziałem 
młodzieży/publiczności (te „seminaria” prowadził m.in. Mieczysław Tomaszewski). 

Na czwartym Festiwalu Małgorzata Dziewulska pracowała z młodzieżą szkół 
stalowowolskich nad „Etiudami teatralno-muzycznymi na temat Ikara”.  Kilkadziesiąt osób 
ćwiczyło z Dziewulską metodą zadań aktorskich Petera Brooka skierowanych na rozwijanie 
„indywidualnej wrażliwości i umiejętności skupienia w działaniu zespołowym”. Warstwę 
muzyczną etiud opracował Krzysztof Szwajgier. Tym razem kontrapunktem do działań 
teatralnych Dziewulskiej był projekt „Lutosławski – dzieciom” – wielotygodniowa praca 
Heleny Łazarskiej nad przygotowaniem zespołów dziecięcych z Nowej Huty i Stalowej Woli 
kulminująca koncertem. Koncert ów dla wielu stał się największym wydarzeniem festiwalu – 
swego rodzaju emocjonującym (choć  w pokojowej atmosferze) doświadczeniem artystycznej 
rywalizacji „młodzieży Dziewulskiej” z „dziećmi Łazarskiej”. A Witolda Lutosławskiego, 
choć nie był w Stalowej Woli, koncert ten głęboko poruszył. W rozmowie z Elżbietą 
Markowską wspominał: „Otrzymałem kiedyś dosyć długi list napisany przez zupełnie małe 
dzieci, które śpiewały moje piosenki na Festiwalu ‘Młodzi Muzycy Młodemu Miastu’ w 
Stalowej Woli. Były to dzieci przygotowane przez panią Helenę Łazarską, która tylko 
podpisała się pod tym listem niczego nie sugerując. Ten list jest bardzo charakterystyczny – 
zaczyna się od zwrotu ‘Drogi Panie Kompozytorze’ czy ‘Drogi Panie Lutosławski, jest pan 
bardzo dobrym kompozytorem piosenek dla dzieci’. Potem jeszcze dzieci pisały, że ‘bardzo 
nam się przyjemnie pracowało nad tymi piosenkami. Z orkiestrą jest nam trudniej, ale się nie 
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łamiemy, chociaż są tam różne nuty’. To jest bardzo charakterystyczne, ponieważ sens tych 
piosenek na tym właśnie polega, że są to prościutkie diatoniczne melodyjki opatrzone dosyć 
przewrotnym akompaniamentem, tworzącym niekonwencjonalną harmonikę, która nie 
wypływa bezpośrednio z tych tonalnych i diatonicznych melodyjek. Harmonika stanowi 
tutaj tylko pewne ubarwienie tych melodyjek i stąd bierze się właśnie zaskoczenie dzieci, 
które dosłuchały się  w moich piosenkach niekonwencjonalnych opracowań. [E.Markowska:] 
– Myślę, że list od dzieci, od wykonawców i słuchaczy najmłodszych, może sprawić nie 
mniejszą satysfakcję kompozytorowi niż najlepsza recenzja.] [W.Lutosławski:] – Absolutnie 
tak. Muszę powiedzieć, że listy od słuchaczy stanowią dla mnie rzecz najważniejszą. 
A wspomniany list od dzieci był szczególnie wzruszający.” [Z Witoldem Lutosławskim  
o jego twórczości dla dzieci rozmawia Elżbieta Markowska (30 stycznia 1990), w: książka 
programowa V Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia. „Lutosławski”, Warszawa 2001, 
s.40] 

Na piątym Festiwalu przedstawiono, najbardziej z dotychczasowych rozbudowany, spektakl 
elektroniczno-teatralny pt. „Zabójstwo profesora Schlicka” – rezultat wielotygodniowej 
pracy uczestników „muzyczno-teatralnych warsztatów młodzieżowych” z Małgorzatą 
Dziewulską (reżyseria) i Józefem Rychlikiem (kierownictwo muzyczne). Spektakl ten –  
w warstwie ideowej wpisujący się w ducha festiwalu MMMM – był artystyczną polemiką  
z redukcjonistyczną filozofią Koła Wiedeńskiego. Wywołał też zaniepokojenie tzw. 
„czynników” (zastrzeżeń zresztą nigdy wprost nie wypowiadanych), co stało się jednym  
z powodów, dla których VI Festiwalem zajęła się inna ekipa. Do tego ostatniego, szóstego 
festiwalu młodzież z kręgu dotychczasowych uczestników-kursantów również nie została  
wciągnięta/zaproszona. I tak zakończyła się przygoda z budowaniem wspólnoty 
festiwalowej, którą lepiej niż „pokoleniem stalowowolskim” nazwać duchową formacją, 
„formacją stalowowolską”.  

 

 

 

DOKUMENTACJA  (wybór materiałów) 

I Festiwal MMMM  (16-18 maja 1975) 

Kursy nowej muzyki prowadzone przez Ewę Niewaldę (16, 17, 18 maja 1975) 
druk festiwalowy (w formie ulotki dołączonej do programu) 

Ewa Niewalda: „Trzydniowy kurs muzyczny, który organizatorzy proponują uczestnikom Festiwalu, 
został pomyślany jako tzw. warsztat – cykl spotkań, w czasie których będzie można zdobyć pewien 
zasób wiedzy teoretycznej i natychmiast spożytkować (…) w samodzielnych próbach-
doświadczeniach muzycznych. Nikt nie ma złudzeń, że w ciągu trzech dni można wykształcić 
muzyka, a tym bardziej kompozytora. Organizatorzy kursu żywią jednak nadzieję, że w trakcie 
spotkań zostanie zasygnalizowanych kilka istotnych problemów, że pewna ich część zostanie przez 
uczestników kursu zrozumiana, że otworzą się te możliwości, które dotąd pozostają niedostępne dla 
większości melomanów li tylko z braku łatwo dostępnych źródeł informacji tego zakresu. 

Zakłada się, że w gronie słuchaczy znajdą się osoby szczerze zainteresowane muzyką. Więc: 
melomani (bez względu na gatunek muzyki, którą lubią), samoucy muzyczni, uczniowie kursów, 
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ognisk czy szkół muzycznych, którym wiadomości i doświadczenia muzyczne zostały już dane. 
Jednak szczególnie mile będą widziane osoby, które mimo kilkunastoletniego życia nie wiedzą nic  
o kluczach wiolinowych, akordach, bemolach, półnutach i fermatach – a są zdolne do odrobiny 
wyrzeczeń i cieszą się rytmem, barwą dźwięku, kształtem melodii; osoby, które czują pewien brak, 
gdy tracą na dłużej możliwość słyszenia muzyki. Zaprasza się też wszystkich, których interesują 
eksperymenty. 

Co jest celem spotkań? – udowodnienie, że można przy pewnej dozie cierpliwości, zainteresowania  
i koniecznym minimum wrodzonych dyspozycji zostać muzykiem-wykonawcą czy nawet 
kompozytorem. Muzyka nie jest zamkniętą dziedziną dla wybrańców – w każdym człowieku tkwi 
muzyk. Tylko nie zawsze może być dostrzeżone jego istnienie. W trakcie tych spotkań nastąpi 
konfrontacja poglądu na muzykę z samą muzyką i to od strony praktycznego poznania jej możliwości 
i jej wymagań. Muzyka bowiem zbyt często jest uważana równocześnie za coś przesadnie trudnego  
i przesadnie łatwego. Z powodu braku rzetelnej informacji o muzyce wiele osób sądzi, że jest to jakaś 
wiedza tajemna, i równie wiele uważa, że wystarczy z całe siły walić czymś w coś, aby zaistniał fakt 
artystyczny, który jego kreatora nobilituje i automatycznie przenosi w szeregi artystów. O ile 
prawdopodobny jest, że w każdym tkwi artysta, o tyle niebezpiecznym i szkodliwym społecznie jest 
pochopne mniemanie, że niczego nie potrzeba, poza posiadaniem jakiegokolwiek źródła dźwięku  
i szczerych chęci używania go w dowolny sposób, aby zostać muzykiem. Być może uda nam się 
wspólnie ustalić stopnie, których nie można ominąć gdy chce się zakosztować bogactw świata 
muzyki. 

Ponieważ trzy podstawowe składniki przyczyniają się do organizowania przypadkowych i jesz- 
cze nieartystycznych dźwięków w dźwięki artystyczne, t.j. zakomponowane w pewien sposób – 
każde ze spotkań poświęcone będzie innemu z tych składników. 

CZAS – muzyka przebiega w czasie, wykorzystuje jego przepływanie, kieruje nim  i organizuje jego 
ciągłą wstęgę w potrzebne swoim celom drobne całości. Ich następstwo to rytm muzyczny – 
zakomponowany przebieg czasowy. Temu zagadnieniu poświęcone będzie pierwsze spotkanie. 

NATĘŻENIE DŹWIĘKU – zjawiska dźwiękowe posiadają jakąś głośność, która mieści się w skali od 
całkowitej ciszy po granicę bólu. Drugie spotkanie pozwoli na eksperymenty z czasem i dyna- 
miką, na poznanie skali wartości dynamicznych. 

Na zakończenie poznamy SKALĘ WYSOKOŚCI MUZYCZNYCH, sposoby dokonywania wyboru z tej 
skali i może, chociaż częściowo, zetkniemy się z problemem współbrzmień (wielodźwięków).” 

Odgłosy w prasie 

„Ewa Niewalda (…) przeprowadziła podczas trwania Festiwalu trzy spotkania z młodzieżą 
miejscowych szkół i techników pod nazwą Kursów Nowej Muzyki. (…)podczas drugiego spotkania 
uczestnicy Kursów nauczyli się wykonywać na ksylofonach i instrumentach perkusyjnych fragment 
kompozycji Ewy Synowiec i odegrali go wraz z zespołem „profesjonalnym” podczas koncertu 
publicznego [chodzi o Utwór dla miasta Stalowa Wola – KD]. No dobrze, wykonać jeszcze od biedy 
mogli, ale komponować? Otóż właśnie: podczas trzeciego spotkania powstał kolektywny utwór 
słuchaczy Kursów Ewy Niewaldy. Każdy z nich wymarzył sobie jakiś instrument, z rozdanych tablic 
powycinał rytmiczne segmenty, naszkicował wysokości dźwięków, dynamikę, a Pani Ewa obiecała, że 
rzecz zostanie wykonana. 
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Bo niech mi kto wytłumaczy, dlaczego to niby uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą 
rysować, malować, rzeźbić, pisać opowiadania i wiersze (te ostatnie zwykle skrycie i do szuflady),  
a nie mają na podobny sposób tworzyć muzyki? Obserwowałem uczestników Kursów na kolejne 
spotkania werbujących nowych chętnych Wtajemniczenia, bawiących się wspaniale 
i głośno swe zadowolenie i zapał manifestujących. Zapewniam, że umieszczony już w planie 
wydawniczym PWM-u eksperymentalny podręcznik umuzykalnienia Ewy Niewaldy wprowadzony 
do szkół skutecznie zlikwidować powinien nudę i jałowość wychowania muzycznego.” 
[Andrzej Chopecki, Młodzi muzycy młodemu miastu, Kultura 13.VII.1975, nr 28] 

 

II Festiwal MMMM  (14-16 maja 1976) 

Krzysztof Droba, Kursy przygotowujące do festiwalu  
[Socjalistyczne Tempo, 26.III.1976, nr 9, s.6]  

Już ze skrótowego omówienia festiwalu zamieszczonego w poprzednim numerze Socjalistycznego 
Tempa wynika, że nie mieści się nasz festiwal w nurcie kulturalnego życia ułatwionego. Nikt z 
organizatorów nie łudzi się, że festiwal MMMM zainteresuje biernego „konsumenta” kulturalnego –  
i nie do takich odbiorców adresowana jest nasza impreza. 

Żeby nie dopuścić do smutnej sytuacji, jaką byłaby pusta sala podczas koncertów festiwalowych, 
zaplanowali organizatorzy pewne działania, które mają wykształcić świadomą i aktywną publiczność 
festiwalu. Cennych sprzymierzeńców znaleźliśmy w dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego i w dyrekcji 
Zakładowego Domu Kultury – i od stycznia br. W Klubie ZDK odbywają się dwa razy w miesiącu 
(zawsze są to niedziele) spotkania, w których przeważa młodzież licealna. Pragnieniem 
organizatorów jest poszerzenie grona uczestników spotkań o robotniczą młodzież Kombinatu. 
Zapraszamy więc do klubu ZDK. 

Dotychczasowe doświadczenia wyniesione z tej akcji są optymistyczne. Tematy spotkań ująć można 
najogólniej jako wprowadzenie w problematykę muzyki współczesnej. Tematami poszczególnych 
spotkań są parateatralne zjawiska w muzyce, związki muzyki z techniką (muzyka elektroniczna), 
związki muzyki z przyrodą, zapis nowej muzyki, instrumenty w muzyce współczesnej, filozofia 
nowej muzyki, wreszcie program festiwalu. Spotkania prowadzone są niestereotypowo – dużo 
ciekawych nagrań, ćwiczenia praktyczne, dyskusje. Unika się wszelkiej sztampy i rutyniarstwa 
prelegenckiego. Niesformalizowana atmosfera spotkań sprawiła, że uczestnicy tych kursów tworzą 
coś w rodzaju klubu-wspólnoty. Młodzież wraz z prowadzącymi wymieniła adresy i kontakty 
poszerzyły się o korespondencję. (…) Spotkania prowadzą młodzi pracownicy naukowi PWSM w 
Krakowie: Joanna Wnuk i Józef Rychlik.(…) 

Spotkania-kursy w ZDK zawierają prócz edukacji estetycznej jeszcze dodatkowy, eksperymentalny 
cel. Mają mianowicie wyłonić dwie grupy kilkunastoosobowe, które wezmą twórczy udział  
w festiwalu przygotowując pod kierunkiem kompozytorów Ewy Niewaldy (…) i Józefa Rychlika 
własny utwór kolektywny. Ostateczny kształt tych zbiorowych kompozycji opracowany zostanie 
podczas kilkudniowych kursów bezpośrednio poprzedzających estradowe wykonanie w pierwszym 
dniu festiwalu. Grupa Ewy Niewaldy posługiwać się będzie tradycyjnymi instrumentami 
muzycznymi; grupa Józefa Rychlika skomponuje utwór elektroniczny. Ta druga grupa dysponować 
będzie aparaturą elektroniczną – syntezatorem Synthi AKS i aparaturą pomocniczą. Syntezator- 
najnowsze osiągnięcie w zakresie instrumentarium elektronicznego – wytwarza bardzo atrakcyjne 



80 

 

dźwięki i pozwala je w najrozmaitszy sposób przekształcać. W czasie kursu można będzie dosłownie 
bawić się dźwiękiem, zaś rezultatem tej zabawy stanie się owa kompozycja. 

Uczestnictwo w kursach jest dobrowolne (żadnych przymusów) i dostępne dla wszystkich od lat 
dziesięciu do stu. Chętnych do uczestnictwa w przyjacielskiej i partnerskiej atmosferze spotkań 
serdecznie zapraszamy. (…)  

Kursy Muzyki Elektronicznej prowadzone przez Józefa Rychlika (10,11,12,13,14.V.1976) – 
druk festiwalowy (w formie ulotki dołączanej do programu) 

Józef Rychlik: „Kurs Muzyki Elektronicznej jest integralną częścią Festiwalu MMMM. Skupia 
kilkudziesięcioosobową grupę i jest to przeważnie młodzież z tutejszego Liceum Ogólnokształcącego. 
Zaledwie kilka osób z tej grupy ukończyło podstawową szkołę muzyczną. Można więc stwierdzić, że 
muzyka współczesna, a zwłaszcza elektroniczna stanowi dla tej młodzieży temat nowy. Dla 
organizatorów kurs ma posmak eksperymentu, m.in. w zakresie wychowania estetycznego, a dla 
młodych ludzi powinien być przygodą. 

Organizatorzy wyszli z założenia, że jedną z najprostszych dróg prowadzących do poznania muzyki 
współczesnej jest kreowanie tej muzyki. Można to osiągnąć m.in. przez komponowanie 
współczesnym, elektronicznym materiałem dźwiękowym. Skorzystano z nowoutworzonego 
 w krakowskiej PWSM Studia Muzyki Elektronicznej i zgromadzono w postaci nagrań sporą ilość 
takiego materiału. Zainteresowana młodzież podzielona została na kilkuosobowe zespoły. Każdy  
z nich losuje taśmę z nagranymi zjawiskami dźwiękowymi, które następnie są podstawowym 
materiałem poddawanym twórczej przeróbce. Poszczególne zespoły kształtują samodzielnie 
z wylosowanego materiału jedną z warstw kompozycji elektronicznej, która jako rezultat zbiorowej 
kreacji zaprezentowana będzie w całości po raz pierwszy 14.V.1976 na wieczornym koncercie. 
Zespoły znają tylko ogólne założenia ideowe utworu. O konkretnej postaci całości, która będzie 
poniekąd dziełem przypadku, dowiedzą się dopiero w trakcie koncertu. Jest to novum we 
współczesnym świecie sztuki i jeszcze stosunkowo rzadko spotykana powstawania utworów. 
Ponieważ jest jedną z najlepszych metod zestrajania grup ludzi w twórczej, ideowo ukierunkowanej 
działalności, dlatego w kontekście założeń Festiwalu jest jak najbardziej na miejscu. 

Niecodzienność wykonania (równoczesne odtwarzanie z kilku magnetofonów rozmieszczonych  
w sali koncertowej i na korytarzach) będzie stanowić moment atrakcyjny nie tylko dla wykonawców 
(i zarazem twórców) ale również dla słuchaczy. W równej mierze kurs jak i końcowe wykonanie 
utworu spełniają elementarne założenia twórczej dydaktyki, której podstawą jest rozbudzenie 
pierwiastka kreatywnego w psychice i wyobraźni młodzieży. Wiąże się z tym uwrażliwienie oraz 
przyswajanie szeregu nowych informacji czy nawet nabywanie nowych umiejętności (np. montażu 
taśmy). 

Kurs ma jeszcze jedną atrakcję. Z krakowskiego studia przywieziony został syntezator Synthi AKS. 
Jest to urządzenie, które wytwarza zjawiska dźwiękowe oraz umożliwia ich przekształcenie, np. pod 
względem kolorystycznym. Głównie z tego typu aparatury pochodzi nagrany materiał do zbiorowej 
kompozycji. W czasie zajęć poszczególne zespoły zapoznają się z samym syntezatorem i pośrednio  
z niektórymi elementami procesu akustycznego przekształcania i powstawania dźwięku. Jeśli któryś  
z zespołów zechce wzbogacić posiadany przez siebie materiał o zjawiska nowe, to będzie mógł to 
uczynić nagrywając z syntezatora lub otaczającej nas rzeczywistości, np. gwar uliczny, rozmowy itp. 

Z powyższego wynika, że kurs ma postać złożoną i pełni wielorakie funkcje. Zaznaczyć trzeba, że jest 
on w Polsce zjawiskiem bez precedensu. (…)” 
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Kursy Interpretacji Dzieł Sztuki prowadzone przez Władysława Stróżewskiego  
(14, 15, 16 maja 1976) – druk festiwalowy (w formie ulotki dołączanej do programu) 

Władysław Stróżewski: 
Najpokorniejszy kompozytor nie znajdzie prawdziwej pokory w tym, że nisko będzie mierzyć(…). 
Jeśli >szuka prawdziwie<, >znajdzie na pewno< wiele rzeczy, które go wesprą.(…)Niech pamięta, za 
Plotynem, że w każdej ludzkiej duszy jest promień piękna niebiańskiego i dlatego każdy wybuch 
ludzkich uczuć może część tego promienia zawierać. – Charles Ives 

Prezentacje dzieł, wykonywanych po raz pierwszy w Polsce, lub po raz pierwszy w ogóle, stać się 
mogą znakomitą okazją do pogłębionej, a zarazem nieuprzedzonej refleksji nad nowymi zjawiskami 
w sztuce, nad swoistością współczesnej twórczości artystycznej i jej wartością. Pobudzeniu tego 
rodzaju refleksji służyć mają spotkania, nazwane w programie Kursami interpretacji dzieł sztuki. 

Dzieło sztuki rozpatrywać można rozpatrywać z wielu różnych stron. Chcąc jednak odsłonić to, co  
w nim najważniejsze, nie można pominąć pytań dotyczących co najmniej trzech aspektów 
podstawowych: 1. dzieła sztuki jako wytworu określonych czynności twórczych, 2. dzieła sztuki jako 
podmiotu wartości artystycznych i estetycznych, 3. Dzieła sztuki jako podmiotu funkcji 
pozaestetycznych. 

W pierwszym ujęciu zawarta jest między innymi problematyka twórczości, ale także problematyka 
dzieła jako pewnego szczególnego przedmiotu, jego sposobu istnienia, stosunku do świata itp.  
W ujęciu drugim dochodzi do głosu problematyka wartości i wartościowana, warunków pojawiania 
się wartości, a także sprawa trafności i słuszności naszych sądów wartościujących i ocen. W ujęciu 
trzecim wreszcie pojawiają się między innymi zagadnienia poznawczej funkcji sztuki, jej znaczenia, jej 
roli społecznej itp. 

Te trzy grupy zagadnień wypełniają program spotkań przewidzianych w ramach „kursu 
interpretacji”. Nie mają to być klasyczne wykłady czy odczyty. Chodzi o to, by po wprowadzeniu 
teoretycznym, mającym każdorazowo uzasadnić i wyjaśnić proponowany zestaw problemów, zostało 
wystarczająco dużo czasu na dyskusję, odwołującą się do konkretnych przykładów, zaczerpniętych  
z prezentowanych w czasie Festiwalu dzieł, ze sposobów ich indywidualnego doświadczania 
(„odbioru”), z trudności, przed którymi stawiają słuchacza itp. Wydaje się, że tego rodzaju 
konfrontacja wybranych propozycji teoretycznych z żywym doświadczeniem estetycznym może 
przynieść znakomite rezultaty, prowadząc z jednej strony do bardziej pogłębionego, dojrzałego 
odbioru dzieła, z drugiej – do być może nowych ujęć teoretycznych lub korektury dawnych. Dlatego 
w ramach „Kursu” chodzić będzie bardziej o stawianie pytań i otwieranie problemów, niż  
o dochodzenie do definitywnych rozstrzygnięć i ustaleń. Brane pod uwagę będą zresztą różne metody 
badań i różne możliwe rozwiązania, proponowane przez współczesne kierunki filozoficzne: 
fenomenologię, egzystencjalizm, filozofię analityczną, strukturalizm. 

Dobór proponowanych zagadnień może oczywiście ulec zmianie, jeśli okaże się, że tylko niektóre  
z nich obudzą prawdziwe zainteresowanie. Punktem wyjścia mają być przecież fakty dzieła i ich 
doświadczenie. One to – fakty – będą ostatecznie decydować o pytaniach, domagających się 
odpowiedzi. 

Jeśli zaproszony ma prawo do wyrażenia swej prośby, to sprowadza się ona do tego: by uczestnicy 
„Kursów” zechcieli przybyć na nie z zasobem swoich doświadczeń i przemyśleń, ze swymi 
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problemami i trudnościami – i dzielić się nimi w toku dyskusji. To wystarczy dla przekonania się, 
które z branych pod uwagę propozycji teoretycznych wytrzymują najlepiej konfrontację z żywym 
doświadczeniem estetycznym, nadając się równocześnie do najtrafniejszej jego interpretacji. To także 
wystarczy do podjęcia problemów, które – być może – nie były do tej pory w ogóle stawiane.” 

Odgłosy w prasie 

„(…) Obok muzyki w festiwalu znalazło się miejsce na refleksję nad istotą i swoistością dzieła sztuki. 
Kursy interpretacji dzieł sztuki prowadził wybitny estetyk doc.dr hab. Władysław Stróżewski. Jak 
można się był domyślać, dla większości słuchaczy problematyka tego rodzaju była nowością, ale 
dyskusje dowiodły, że i ten punkt programu można zapisać jako kolejny plus festiwalu. (…) Nieczęsto 
spotykamy się z festiwalami dającymi słuchaczom szansę tak szerokiego i wielopłaszczyznowego 
kontaktu z muzyką. A pamiętajmy, że II MMMM nie był festiwalem muzyki łatwej. Skąd więc 
niewątpliwy sukces, i to nie tylko dla znawców muzyki, którzy stanowili na sali znikomą mniejszość, 
ale także dla „szarych” odbiorców? (…) Jakże często spotykamy się z uprzedzeniami, szczególnie  
w środowiskach posiadających mało kontaktów z muzyką wykonywaną na żywo, dotyczącymi 
muzyki współczesnej.(…) Młodzież Stalowej Woli przekonała się, że muzyka XX wieku nie jest 
łatwiejsza ani trudniejsza od muzyki innych epok, i także może być żywa, wesoła, radosna, 
świąteczna, tak właśnie, jak chce tego słowo >festiwal<.”   Roman Kowal, Otwieranie uszu, Student  
nr 11/1976, s.10 

„II Festiwal MMMM nie był jedynie serią koncertów – odbyły się także wykłady i kursy dla tych, 
którzy słuchaczami dopiero być zaczynają, dla których teren muzyki „poważnej wydaje się być 
niedostępną dżunglą. Kandydatom na słuchaczy zwykło się muzykę „przybliżać” prelekcjami o tym, 
że Beethoven miał trzy okresy, a w jego Pastoralnej pastuszkowie nad strumykiem grają na fletach w 
konkury ze słowikiem i nadchodzącą burzą. Do Stalowej Woli przyjechał profesor filozofii, uczeń 
Romana Ingardena – Władysław Stróżewski. Nie mówił o pastuszkach. Mówił o filozofii, estetyce, 
pięknie, o fenomenologii, o tym, czym jest dzieło sztuki, o starożytnych Grekach i o tym, czego 
słuchano w Stalowej Woli poprzedniego wieczoru. Nie słyszałem jeszcze, by ktoś o pięknie mówił tak 
pięknie. Przed powiększające się z dnia na dzień młode audytorium Stróżewski sypnął klejnotami. 
Poraz pierwszy zapewne słuchali o doskonałości i harmonii, o Plotynie, sztuce konceptualnej i o tym, 
że są wolni. 

Nie od dziś wiadomo, że najskuteczniejszą formą poznawania jest aktywne w poznawanym 
uczestniczenie. Swej aktywności muzycznej upust dać można w szkołach i ogniskach muzycznych, 
gdzie malec mozoli się przy klawiaturze pianina nad kolejnym numerem zbioru Już gram lub Mały 
modernista, za co otrzymuje od pani stopień. Przez pięć dni poprzedzających festiwal prowadzony 
był przez młodego krakowskiego kompozytora i teoretyka, Józefa Rychlika, kurs aktywnego 
uprawiania muzyki. Rychlik nie uczył adeptów nazw nut i grania gam. Poprowadził natomiast z 26 
osób liczącą grupą młodych ludzi kurs muzyki elektronicznej. Przywiózł z krakowskiego studia 
podstawowe urządzenia do tworzenia tej muzyki – syntezator, magnetofony, głośniki – i założył 
studio elektroniczne w szkole muzycznej, gdzie festiwal się odbywał. Spodziewał się, że zainteresuje 
swych kursantów – nie przypuszczał, że wzbudzi zachwyt; przewidywał trzy godziny zajęć dziennie, 
trwały po osiem. Rychlik zafundował swym podopiecznym kilkudziesięciogodzinną zabawę 
dźwiękami, szmerami, szumami, pozwolił im je tworzyć, przekształcać, nagrywać na taśmę, którą 
potem montowali. To co stworzyli, zapisywali graficznie. 

Owocem elektronicznej przygody stalowowolskich nastolatków stała się półgodzinna kompozycja 
kolektywna, przedstawiona publiczności festiwalowej. By rozwiać ewentualne złudzenia dodam, że 
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był to utwór nudny niezmiernie i o miano dzieła sztuki ubiegać się nie powinien. Lecz przecież nie  
o to w tej imprezie chodziło. W wyobraźni tych ludzi dokonał się jakościowy skok. Sądzę, że nie będą 
już wyłączali radioodbiorników, słysząc „kosmiczne” dźwięki „nieludzkiej” muzyki elektronicznej. 
Byli pierwszą w Polsce grupą zawodowo z muzyką nie związaną, dopuszczoną do kuchni tego 
tajemniczego laboratorium.”   Andrzej Chłopecki, Stalowa Wola muzyczna, Kultura 11.VII.1976, nr 28, 
s.11, 13 

„Na pierwszym festiwalu w Stalowej Woli w roku ubiegłym publiczność nie dopisała. Obecnie na 
koncertach sala Szkoły Muzycznej na 220 osób zapełniona była do ostatniego miejsca i organizatorzy 
mogli wypowiedzieć znaczące słówko: wygraliśmy.”  Antoni Adamski, Na wczoraj i na jutro, Polityka 
nr 25/1976, s.8 

III Festiwal  MMMM  (13-15 maja 1977) 

Kursy Muzyki Elektronicznej zakończone „eksperymentalnym pokazem muzyki elektro-
nicznej skomponowanej przez stalowowolską młodzież pod kierunkiem Józefa Rychlika”  
(13 maja 1977) 

Nota w programie 

Józef Rychlik: „Tegoroczny kurs muzyki elektronicznej scala dwa wątki: warsztatowo-twórczy – 
reprezentowany przez wybraną ośmioosobową grupę młodzieży pracującą indywidualnie nad 
miniaturkami elektronicznymi (które będą włączone do programu jednego z koncertów 
festiwalowych) oraz drugi warsztatowo-poznawczy konkretyzowany zespołową pracą innej grupy 
młodzieży nad poznaniem prostych sposobów tworzenia elektronicznych passusów dźwiękowych. 
Pierwsza grupa już od kilku tygodni pracuje nad materiałem przygotowywanym dla niej w Studio 
Muzyki Elektronicznej PWSM w Krakowie. Natomiast harmonogram pracy grupy drugiej pokrywa 
się w zasadzie z czasem trwania festiwalu. 

Oba wątki są kontynuacją eksperymentu przeprowadzonego w czasie festiwalu MMMM-76. Moim 
założeniem jest, by w tym kolejnym etapie twórczej zabawy młodzież (a zwłaszcza młodzież grupy 
pierwszej) z większą świadomością przystąpiła do tej próby wypowiedzenia się w trudnym języku, 
jakim jest muzyka elektroniczna.” 

Odgłosy w prasie 

„Dziarscy krakowiacy, a w właściwie krakowiacy i górale – najbliższym współpracownikiem Droby 
jest bowiem zakopiański plastyk Jacek Bukowski – postanowili bowiem zacząć popularyzację nie od 
najłatwiejszej muzyki, lecz przeciwnie – od najtrudniejszej, wypełniając programy niemal w całości 
muzyką XX wieku, a w szczególności najnowszą tworzoną przez naszych najmłodszych 
kompozytorów. Pierwszy stalowowolski festiwal, który odbył się trzy lata temu, był generalną próbą. 
Drugi potwierdził, że eksperyment się udał, ale ci, którzy nie byli na nieobecni przyjęli tę wiadomość 
z niedowierzaniem. Na trzeci, tegoroczny festiwal pojechałem, aby się osobiście przekonać, jak jest 
naprawdę. 

Tegoroczny festiwal zainaugurował wykład krakowskiego filozofa Władysława Stróżewskiego 
zatytułowany >Problem wartości we współczesnej sztuce<. Obawiałem się, że sam tytuł wystraszy 
stalowowolską młodzież. Ale przyszła i słuchała uważnie. 

 Stalowowolski festiwal nie jest świętem, na które zjeżdżają krakowscy muzycy i teoretycy raz do 
roku, zostawiając potem tamtejszą młodzież samem sobie przez cały rok. Utrzymują się stałe kontakty 



84 

 

muzyczne i koleżeńskie, w wyniku których młodzi stalowowolczanie wygłaszają potem z łatwością 
prelekcje przed poszczególnymi imprezami albo nawet sami tworzą muzykę. W dodatku czynią to, 
nie znając nut, co bliżej nie wtajemniczonym wydać się może prawdziwym cudem. Rzecz nie jest 
jednak aż tak niezwykła, bo chodzi o muzykę elektroniczną, którą robią przy pomocy taśmy, 
magnetofonu (a niekiedy także mikrofonu) i nożyczek z dostarczonych przez krakowskie 
konserwatorium muzycznych prefabrykatów. Ważna jest tu nie tyle wartość tych amatorskich 
utworów elektronicznych, co możliwość uprawiania twórczości muzycznej, jakiej nie ma młodzież 
żadnego innego miasta w Polsce. 

 Na pierwszym stalowowolskim festiwalu miejscowa młodzież przygotowała – pod okiem 
krakowskiej awangardystki Ewy Niewaldy – program happeningowy. Tym razem Ewa Niewalda 
występowała z własnym programem zatytułowanym >Muzyka dla twojego dziecka<, w czasie 
którego sami poczuliśmy się jak małe dzieci zagubione w makrokosmosie. Wyświetlane na trzech 
ekranach kolorowe przeźrocza, śpiew z estrady, recytacje z głośnika, muzyka Beethovena i taśma 
magnetofonowa – to wszystko nałożone na siebie i spiętrzone wydało mi się jeszcze mniej zrozumiałe 
dla młodzieży niż wykład profesora Stróżewskiego. I znów skonfrontowałem swoje wrażenia  
z wrażeniami licealisty – i znowu się pomyliłem. Licealista, podobnie jak większość obecnych na Sali, 
nie zrozumiał wprawdzie o co chodzi, ale podobało mu się to bardzo jako awangardowy show.”  
Tadeusz Kaczyśki, Stalowa Wola czyni cuda, Sztandar Młodych 1.VI.1977 nr 129 

„Józef Rychlik, teoretyk i kompozytor z krakowskiej uczelni muzycznej, kontynuował na festiwalu 
ideę wychowywania estetycznego młodych słuchaczy i miłośników muzyki poprzez samodzielną 
twórczość w dziedzinie muzyki elektronicznej. Eksperyment ów budził spore kontrowersje podczas 
dyskusji festiwalowych. Myślę jednak, że prób młodych animatorów nie można przymierzać 
kryteriów wielkiej sztuki – ich sens polega na rozbudzeniu wyobraźni estetycznej, wyzwoleniu 
twórczej postawy, inwencji, wrażliwości, a więc cech wykraczających poza artystyczne efekty tych 
prób. 

Dyskusje były zaś frapujące. Oficjalne spotkania prowadzone przez Mieczysława Tomaszewskiego  
i Władysława Stróżewskiego, który mówił o problemie wartości we współczesnej sztuce, miały swój 
dalszy ciąg w rozmowach kuluarowych, gorących, ale i serdecznych. Nie ulega wątpliwości, iż 
festiwal w Stalowej Woli jest wydarzeniem niezwykłym w naszym życiu muzycznym. Wykluwa się 
tu nowa propozycja upowszechniania muzyki, w najlepszym sensie tego słowa. Jej zasięg jest jeszcze 
ograniczony, aczkolwiek festiwal zdobył sobie grono stałych, młodszych i starszych słuchaczy, 
uczniów stalowowolskich szkół. Doświadczenia te trzeba rozszerzyć, przeszczepić też do innych 
ośrodków.”  Leszek Polony, Drogi młodej muzyki, Gazeta Południowa, VI.1977, przedruk w: W kręgu 
muzycznej wyobraźni, PWM Kraków 1980 (s.199-204) 

„Stalowa Wola musi budzić zdziwienie. Kto zaprasza bowiem młodych, nie znanych jeszcze 
kompozytorów i wykonawców po to, żeby umożliwić im debiut? Kto zamawia specjalnie utwory, aby 
tutaj posłuchać ich prawykonania? W dodatku w tym 40-tysięcznym mieście nie tylko >odkrywa< się 
młodych, lecz także nazwiska ważne dla muzyki XX wieku, lecz u nas nie znane (prawykonania 
utworów Charlesa Ivesa, Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa). Co więcej, z tym trudnym  
i zróżnicowanym programem idzie w parze pewien eksperyment pedagogiczny. Pod kierunkiem 
Józefa Rychlika z krakowskiej PWSM młodzież licealna komponuje utwory muzyki elektronowej, 
których później słucha festiwalowa publiczność. Ta prezentacja jest podsumowaniem rocznego cyklu 
zajęć i wykładów prowadzonych przez naukowców i kompozytorów. Ten program właśnie (dzieło 
Krzysztofa Droby, także z PWSM) przyciąga tu sławy muzyczne, a frekwencja na koncertach tak 
bardzo podoba się publicystom. Bo cóż piękniejszego niż muzyka awangardowa w robotniczym 
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mieście? Gorzej, gdy z tego entuzjazmu przyjdzie się później tłumaczyć przed czytelnikami, bo 
niełatwo pogodzić sprzeczności. Tymczasem festiwal jest i popularny, i osamotniony zarazem. Ale 
aby się o tym przekonać, trzeba raz jeszcze wrócić do kroniki towarzyskiej… 

Łatwiej było zobaczyć na Sali koncertowej młodzież licealną niż nauczycieli, muzykologów  
z Warszawy i Krakowa niż inżynierów z huty, żołnierzy, którzy przyszli tu pod wodzą oficera-
melomana niż pracowników kultury i działaczy organizacji młodzieżowych. A za tym stoi nie tyle 
sprawa czyichś gustów i zainteresowań, co smutny fakt, iż festiwal pozostaje do dziś dziełem grupki 
entuzjastów z uczelni muzycznych. I nikogo więcej, bo huta >Stalowa Wola<, która w latach 
ubiegłych przez czystą uprzejmość firmowała imprezę, znikła teraz z afisza, jedna z największych  
w województwie organizacji młodzieżowych nie raczyła nawet odpowiedzieć na zaproszenie,  
a wśród nauczycieli panuje cicha opinia, iż festiwal nie ma walorów pedagogicznych. Pozostają więc 
trzy osoby z Wydziału Kultury (który koncerty finansuje) oraz skromna pomoc Zakładowego Domu 
Kultury i Szkoły Muzycznej. (…) 

Jakże często kultura staje się tylko systemem dobrze ustawionych parawanów: zamiast szerszych akcji 
dla środowiska – półzawodowe zespoły taneczne i teatralne, zamiast masowego sportu - >jedenastu 
wspaniałych< na fikcyjnych etatach. Dla reszty pozostają nudne pogadanki i raz na jakiś czas koncert 
>Estrady<. Sprowadzenie >Mazowsza< kosztuje 400 tys. zł. Za cenę, która odpowiada 15 minutom 
występu >Mazowsza<, udało się w Stalowej Woli zorganizować jedyny w swoim rodzaju festiwal 
muzyczny.” [podkreślenie w oryginale]  Antoni Adamski, Nie wstydźmy się zapaleńców, Polityka 
18.VI.1977 nr 25, s.10„Świeżość i wrażliwość. Na nie właśnie postawił Józef Rychlik, który jest 
autorem niezwykłego eksperymentu – kursu muzyki elektronicznej dla amatorów, dla 
stalowowolskiej młodzieży. Młodzi, pracując pod kierunkiem, a raczej według wskazówek Rychlika 
na przygotowanym w krakowskim studio materiale wyjściowym, >skomponowali< kilka etiud; 
Rychlik przyjechał, pomógł pozgrywać warstwy czy wykonać kopie i przedstawił rzecz na koncercie 
>utwory< sklecone domowym sposobem, bez filtrów, modulatorów, przy pomocy magnetofonu  
i nożyczek. Ale byłoby nieporozumieniem przykładać miarę muzycznego utworu do tych 
elektronicznych pierwocin, czasem wyjątkowo nieznośnych w słuchaniu, rzadko udatnych. Znaczenie 
eksperymentu Rychlika polega na czym innym: Rychlik zwraca uwagę na istnienie nie 
penetrowanego u nas dotychczas obszaru działań artystycznych dostępnych dla dilletantii (za granicą 
nie brak już rozmaitych samouczków przeznaczonych dla miłośników >home-made electronic 
music<); daje przekonywający dowód, że w sferę amatorskiej twórczości można wciągnąć nawet tak 
>sprofesjonalizowany< gatunek jak muzyka na taśmę.”  Olgierd Pisarenko, Szalony, wspaniały 
pomysł, Ruch Muzyczny nr 15/1977 

„[Festiwal] w szczególny sposób ekscytuje, pobudza, otwiera. Nie jest ani >tradycyjny<, ani 
>nowoczesny<, ani >klasyczny<, ani >awangardowy<. Jest na wskroś antykonwencjonalny; 
atrakcyjny w każdym calu – w równym stopniu, myślę (choć na pewno inaczej) dla miejscowej 
młodzieży, jak i dla nas, gości - >znawców< z zewnątrz. Jest Festiwalem dla młodzieży, wszelako 
układem i zawartością swych koncertów niejako przeczy konwencjonalnym regułom i szablonom 
dydaktyki (>wychowania przez muzykę<). Wpływ wychowawczy jest tu dyskretny, właściwie 
niedostrzegalny, o ileż jednak silniejszy, głębszy, niż w różnych ustalonych wzorcach koncertów  
i audycji szkolnych. Konwencjonalne stopnie >trudności< muzyki tu jakby już nie obowiązują.  
I osiągnięty zostaje jakiś wyższy stopień wolności w praktyce koncertowej. Nikt tu się nie >zniża< do 
poziomu młodego i być może >nie wyrobionego< jeszcze słuchacza: pojęcie >nieprzygotowania< czy 
>niedorastania< do tej czy innej muzyki w ogóle nie jest brane w rachubę. Między muzykami  
a słuchaczami powstaje szczególna więź współpartnerstwa: muzyk nie jest już tylko muzykiem; 
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słuchacz nie jest już tylko słuchaczem. Między dziełem wykonywanym a jego odbiorcą zanika 
konwencjonalny dystans. Wartości estetyczne nie onieśmielają już, nie >usztywniają< percepcji; stają 
się bliskie i powszechne, nie tracąc nic ze swej wielkości.”  Bohdan Pociej, Młodzi Muzycy Młodemu 
Miastu, Tygodnik Powszechny nr 25/1977, s.7  

 

IV Festiwal  MMMM (19-21 maja 1978) 

Etiudy teatralno-muzyczne na temat Ikara  
Przygotowane przez Małgorzatę Dziewulską; wykonawcy: młodzież szkół stalowowolskich; 
opracowanie muzyczne: Krzysztof Szwajgier. 

 

Nota w programie 

Małgorzata Dziewulska: „Zespół – w różnym, także znacznie szerszym składzie pracował razem 
wielokrotnie, począwszy od jesieni 1977 roku. W próbach wzięło udział w sumie kilkadziesiąt osób. 
Próby te traktujemy jako wydarzenia niemal istotniejsze od samego faktu przedstawienia. Etiudy, 
które wybraliśmy celem pokazania ich na festiwalu powstały jako wynik pracy nad ćwiczeniami 
aktorskimi Petera Brooka. Bazą tych ćwiczeń nie są fachowe umiejętności aktorskie, lecz 
indywidualna wrażliwość i umiejętność skupienia w działaniu zespołowym. Etiudy zawierają 
elementy improwizacji i nie są wyćwiczonym (wytresowanym) zachowaniem scenicznym. W żadnym 
sensie nie próbujemy tu naśladować zawodowych aktorów. Praca ta w gruncie rzeczy jest poświęcona 
zagadnieniu ciszy i w tym znaczeniu zbliża nas do spraw muzyki.” 

Lutosławski – dzieciom 

Koncert w wykonaniu Orkiestry Kameralnej PSM I i II st. w Nowej Hucie pod dyr. Edwarda 
Zawilińskiego i „4 x M” – dziecięcych zespołów wokalnych ze Stalowej Woli; układ i 
opracowanie – Helena Łazarska, oprawa plastyczna – dzieci z koła plastycznego MDK w 
Stalowej Woli pod kierunkiem Stanisława Pawlika   

Nota w programie 

Helena Łazarska: „(…) W przygotowaniu tego koncertu chodziło o dotarcie do najmłodszego 
słuchacza i amatora-wykonawcy, także pochodzącego z tego miasta, które dało siedzibę festiwalowi 
MMMM. Prace szeregu miesięcy z czterema grupami dzieci ze Stalowej Woli (wybranymi ze szkół 
podstawowych) i Krakowa, ich współpraca z dziecięcą orkiestrą Szkoły Muzycznej w Nowej Hucie, to 
pasjonująca przygoda i doświadczenie, to radość odkrywania i ryzyko, które niesie każdorazowa 
próba mierzenia się z tym co wielkie. Szukając ciepła i humoru, którym żyje muzyczny obraz 
dziecięcego świata u Lutosławskiego, wybrano utwory, które dałyby przekrój jego wokalnej 
twórczości dla dzieci i jednocześnie korespondowały  z możliwościami młodych wykonawców. 
Naczelną zasadą pracy było możliwie najwierniejsze realizowanie intencji kompozytora zawartej  
w jego partyturach (niestety zbyt często urok dynamiki ruchu scalającej formę takiej pieśni jak np. 
>Pan Tralaliński< gubi się w mizdrzącym  i rozwlekłym >interpretowaniu< każdego zdarzenia, co 
zamiast bawić staje się nudne i naiwne). Kiedy quasi-mollowa >Rzeczka< z cyklu 5 piosenek dla 
dzieci do tekstu Juliana Tuwima zaskoczyła dzieci harmonią zakończenia, komuś wyrwało się: >Ale ci 
niespodzianka!<. Pragniemy ogromnie, by  ten koncert stał się dla słuchaczy radosną niespodzianką.” 
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Odgłosy w prasie 

„To, co szczególnie wyróżnia stalowowolski festiwal od innych, to uczestnictwo w nim dzieci  
i młodzieży na równi z artystami. Jest to możliwe dzięki akcji propedeutycznej. Doc. Helena Łazarska 
od listopada ub. roku przygotowywała koncert >Lutosławski dzieciom<, podobnie jak Małgorzata 
Dziewulska etiudy teatralno-muzyczne na temat Ikara. Próby te traktowane były jako wydarzenia 
podobnie istotne, co końcowe widowisko. Ów koncert i spektakl festiwalowy, przygotowany przez 
Łazarską i Dziewulską, zyskał szczególnie wysoką opinię, był kulminacyjnym punktem tegorocznego 
festiwalu. Zachwycano się piosenkami, skomponowanymi przez Witolda Lutosławskiego  
w interpretacji dzieci. Swym wspaniałym mezzosopranem 12-letni Boguś Czyż podbił widownię.(…) 

Constantin Regamey, gość ze Szwajcarii, bardzo wysoko ocenił cały festiwal: >To, co się dzieje  
w Stalowej Woli jest niezwykłe< – stwierdził. Nie słyszał o innym festiwalu na świecie mającym 
podobny charakter, tyle różnych nurtów, płaszczyzn. Od wykładów uniwersyteckich (doc.dr hab. Wł. 
Stróżewskiego – przewodniczącego krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego), 
do koncertów dzieci, przygotowanych przez pedagoga wyższej uczelni. Chwali publiczność 
robotniczego miasta za świeży odbiór utworów. >Nie ma dla mnie nic gorszego niż publiczność 
wykształcona muzycznie<. Prawda jest taka, wywodził, że dobrze wykonana, dobra muzyka 
odwołuje się do naturalnej, każdemu danej muzykalności.”  Walenty Sowa, Po festiwalu Młodzi 
Muzycy Młodemu Miastu. Szkoda, że tak krótko… Nowiny, 29.V.1978 nr 121, s.5 

„(…) Stalowa Wola obchodzi w tym roku swe 40 urodziny. Nazwa nasuwa skojarzenia bardzo 
przemysłowe, a w rzeczywistości huty, z której miasto słynie, nie widzieliśmy prawie wcale (a  może  
i szkoda, bo pewnie huta zobaczyłaby chętnie muzyków bliżej; ale ten postulat wysunięto już wobec 
wojewódzkiego Wydziału Kultury) za to widzieliśmy las opanowujący niemal centrum miasta. 
Zamiast więc hałasem i dymem, Stalowa Wola wita muzyką i zielenią. Wzrastająca ciągle frekwencja 
na festiwalowych koncertach i coraz większe zainteresowanie młodzieży wykonywaniem muzyki 
kłóci się z tradycyjną opinią o niemuzykalności regionów przemysłowych. Może więc ekspansja 
>drobizmu< sprawi, że za parę lat zamiast apelu MUZYKA POWAŻNA POTRZEBUJE CIEBIE!  
w mieście pojawi się hasło STALOWA WOLA POTRZEBUJE MUZYKI POWAŻNEJ! – czego życzę  
i Poznaniowi po latach działalności Pro Sinfoniki.”   Danuta Gwizdalanka, Pro Sinfonika na festiwalu 
Młodzi Muzycy Młodemu Miastu. >Drobizm< , Pro Sinfonika III stopnia, zeszyt muzyczny nr 9, 
10.VI.1978, ss. 631-635 

„Co stanowi przewodni motyw, naczelną intencję festiwalu? Nie można oddać jej w takich słowach, 
jak popularyzacja czy upowszechnienie muzyki – spłyciłoby to sens przedsięwzięcia. Idzie o coś 
więcej. Zapewne o wychowanie estetyczne, ale takie, które nie polega tylko na przysposobieniu do 
odbioru muzyki, lecz przede wszystkim pobudza twórczą postawę, chęć współuczestnictwa  
w kreowaniu nowych wartości. Debiutom kompozytorskim i wykonawczym, prawykonaniom 
nowych utworów specjalnie zamawianych przez festiwal towarzyszą więc występy i koncerty 
młodzieży stalowowolskiej, poprzedzone wielomiesięczną pracą pod kierunkiem profesjonalistów. 
Młoda współczesna muzyka prowadzi na stalowowolskiej estradzie nieustanny dialog z tradycją  
i młodym odbiorcą, dokonuje wyboru bliskich sobie wartości, wypowiada własne credo. Zawiązuje 
się tutaj bliska, nigdy nie spotykana relacja między artystą a odbiorcą, więc obustronna, zwrotna. 
Muzyka, która powstaje dla Stalowej Woli, wyrasta jakby z tutejszego klimatu, z tęsknot i pragnień 
młodego słuchacza, jest przesiąknięta atmosferą miejsca i nawet porą roku: bujną, soczystą zielenią 
wiosenną. Zaś w pracy z młodzieżą intencją jest nie artystyczna tresura, lecz wyzwolenie 
indywidualnej, wewnętrznej potrzeby ekspresji: pedagog jest tu dyskretnym opiekunem, doradcą, 
przewodnikiem. (…) 
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Jednym z najważniejszych wydarzeń IV festiwalu były manifestacje artystyczne młodzieży szkół 
stalowowolskich. Najpierw więc etiudy teatralno-muzyczne osnute wokół mitu Ikara, przygotowane 
pod kierunkiem Małgorzaty Dziewulskiej, z opracowaniem muzycznym Krzysztofa Szwajgiera. 
Intencja tego eksperymentu nie mieści się w kategoriach spektaklu; po kilku miesiącach pracy nad 
ćwiczeniami aktorskimi Petera Brooka ich uczestnicy zostali skłonieni do zaprezentowania się 
publiczności. W ten sposób staliśmy się świadkami pełnego poezji i wzruszającej, młodzieńczej 
szczerości misterium, rozgrywającego się na kanwie mitycznego motywu Ikara. Prostymi, najbardziej 
naturalnymi środkami ekspresji wyrażono tu ważką treść dotyczącą ludzkiej kondycji: naszą 
nieśmiertelną tęsknotę do wzniosłości. Przebieg tego misterium nie był ściśle zaprogramowany, jego 
istotą stało się spontaniczne wyzwolenie ekspresji. W jednej z etiud, w której gest zespolił się  
z zespołowym śpiewem, doznałem dość wyjątkowego wzruszenia. Jakież było moje zdziwienie, gdy 
dowiedziałem się, iż muzyka nie była wcześniej napisana i wyuczona, lecz kształtowana swobodnie, 
na kanwie ogólnego zamysłu. Swoboda ta nie prowadziła jednak do inwazji przypadku, zrodziło się  
z niej coś bardzo istotnego i znaczącego. 

W finałowym koncercie wystąpiły dzieci. Był to owoc kilkumiesięcznej pracy doc. Heleny Łazarskiej, 
wybitnej śpiewaczki i pedagoga wokalistyki, z czterema grupami dzieci ze szkół podstawowych 
Stalowej Woli i Krakowa. Wespół z orkiestrą dziecięcą Szkoły Muzycznej w Nowej Hucie 
przygotowały one program złożony z piosenek dziecięcych Witolda Lutosławskiego. Jako solista 
wystąpił m.in. Boguś Czyż z Nowej Huty, obdarzony głosem rzeczywiście zdumiewającym, pięknym 
w barwie. Ta najbardziej optymistyczna manifestacja festiwalu (bo dowodząca podstawowej prawdy, 
iż rzeczywiste wartości nie są wcale hermetyczne i niedostępne, że wychowanie estetyczne nie jest 
utopią) stała się zarazem bodaj najistotniejszym jego osiągnięciem. Oprawę plastyczną tego koncertu 
przygotowały dzieci z koła plastycznego ZDK w Stalowej Woli(…)”   Leszek Polony, Młody festiwal 
w: W kręgu muzycznej wyobraźni, PWM Kraków 1980, ss.204-211; przedruk z: Życie  Literackie nr 24, 
11.VI.1978 

„Także na stałe w ramy festiwalu weszły przejawy muzycznej aktywności młodzieży ze Stalowej 
Woli. Po eksperymentach kompozytorskich Ewy Niewaldy i Józefa Rychlika w latach poprzednich, 
obserwowaliśmy w tym roku dwie imprezy, których bohaterem była młodzież: etiudy teatralno-
muzyczne i koncert Lutosławski dzieciom – pierwsza przygotowana przez Małgorzatę Dziewulską, 
druga przez Helenę Łazarską. 

Etiudy Dziewulskiej z opracowaniem Krzysztofa Szwajgiera były aktem paraartystyczym – 
działaniem >na temat Ikara<, jak głosił ich podtytuł. Rzecz działa się w scenerii podobnej Stimmung 
Stockhausena – w rozświetlonym lampkami kręgu medytacyjnym. (…) Były to więc teatralne 
elementy, rzekłbym: prefabrykaty – proste gesty, słowne ciągi skojarzeniowe, a wszystko to dotyczące 
lotu, wzlatywania, upadania, tego, co wolne i tego, co niewolne, skrępowane – połączone z prostymi 
elementami muzycznymi: muzyką gitar i perkusji. Całość w nastroju skupionego misterium, 
celebrowanego nabożeństwa, pełna subtelności i wrażliwości; mikroświat wyłączony z całego świata 
dookoła – świata rozwrzeszczanego. Działanie skierowane na siebie przede wszystkim, na 
odczuwanie siebie jako elementu i jako całości, nie zaś – a przynajmniej w nieznacznym stopniu – 
działanie skierowane do widza-słuchacza. Ten bowiem, pozostając pod niewątpliwym urokiem 
widowiska, jest tu od początku do końca outsiderem – odczuwa, że oni (wykonawcy) odczuwają, jest 
skupiony – bo i oni są skupieni, i wstyd mu, gdy krzesło pod nim skrzypi i mąci absolutną ciszę. (…) 

W koncercie pod hasłem Lutosławski dzieciom  najpierw wysłuchaliśmy trzech piosenek, które ze 
względu na trudności techniczne przeznaczone są dla dzieci do słuchania: Majową nockę, 
Spóźnionego słowika i Pana Tralalińskiego – które z wielką prostotą i naturalnością wykonała 
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Wiesława Grabek z fortepianowym towarzyszeniem Haliny Kochan. Potem do akcji wkroczyły dzieci 
– ze Stalowej Woli, Krakowa i Nowej Huty. Śpiewały, grały, podskakiwały, tupały, gestykulowały, 
pokazywały swe obrazki, tworząc spektakl niepowtarzalny, zbyt wzruszający, by poddawać go  

w miarę obiektywnej ocenie.”  Andrzej Chłopecki, Muzyka poważna potrzebuje ciebie. 4 Festiwal 
Młodzi Muzycy Młodemu Miastu, Ruch Muzyczny nr 16/1978, s.8-9 

„Jeden z nurtów festiwalu MMMM próbuje włączyć młodzież ze Stalowej Woli do realizacji 
niektórych koncertów. W tym roku odniesiono wyjątkowy sukces: doc. Helena Łazarska z Krakowa 
przygotowała z dziećmi i młodzieżą z przedszkoli i szkół Stalowej Woli i Nowej Huty koncert pt. 
>Lutosławski dzieciom<. Przeszło półroczna, ofiarna praca z młodymi wykonawcami nad pieśniami 
wielkiego kompozytora dała nadzwyczajne wyniki. Widownia przyjęła popis burzliwą owacją, a doc. 
Marek Stachowski oraz doc. Adam Rieger (obydwaj z krakowskiej PWSM) ufundowali specjalne 
prywatne nagrody pieniężne dla wyróżniających się dzieci z zespołu i ognisk muzycznych.”  
Zbigniew Wawszczak, Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej Woli po raz czwarty, Prometej 
[Rzeszów] 1978 nr 7, s.12-13 

„Na obszernej sali przeważa młodzież; dużo dzieci w harcerskich mundurkach, mają ze sobą jakieś 
nuty, notatniki. Odbiór wykładu doc.dra Władysława Stróżewskiego przewodniczącego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie, stanowiącego próbę analizy filozoficzno-
estetycznej >Fortepianu Chopina< Cypriana Kamila Norwida, przez młodziutkie audytorium jest 
budujący; w powadze i skupieniu słucha ono najpierw odtworzonego z taśmy magnetofonowej 
poematu w interpretacji znakomitego aktora, a następnie obszernej prelekcji popartej całym aparatem 
przypisów komparatywnego materiału, dygresji na temat >Fortepianu Chopina<, a także pisarstwa 
Norwida.”  Cecylia Błońska, Stalowa Wola muzykuje con amore, Profile [Rzeszów] 1978 nr 8, s.30 

„I oto w czasie festiwalu w Stalowej Woli orkiestra kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia z Nowej Huty i dziecięce zespoły wokalne z Stalowej Woli wystąpiły z koncertem pt. 
>Lutosławski dzieciom<. Wykonano wiele piosenek tego kompozytora przeznaczonych dla 
najmłodszych odbiorców. Także oprawę plastyczną koncertu opracowały dzieci z koła plastycznego 
ZDK w Stalowej Woli. O tym wydarzeniu dzieci zawiadomiły kompozytora. Witold Lutosławski 
serdecznie im odpisał pod adresem organizatorów festiwalu – Wydziału Kultury i Sztuki UW  
w Tarnobrzegu. Publikujemy jego treść z nadzieją, że dotrze do wszystkich małych wykonawców 
koncertu dziecięcej muzyki Witolda Lutosławskiego. 

Do Zespołu dzieci ze Stalowej Woli, który śpiewał  moje piosenki  na czwartym festiwalu >Młodzi 
Muzycy Młodemu Miastu< 

Moi kochani!  Po powrocie z dłuższej podróży zastałem Wasz list z 21 maja. Z całego serca Wam 
dziękuję za Wasze śpiewanie i za to, że napisaliście do mnie taki miły list z podpisami Was 
Wszystkich. Cieszę się bardzo, że przyjemnie się Wam śpiewało moje piosenki i żałuję ogromnie, że 
nie mogłem być z Wami i słuchać Was. Mam nadzieję, że następnym razem będę mógł przyjechać, 
jeśli kiedyś znowu będziecie śpiewali. 

Życzę Wam jak najprzyjemniejszych wakacji i żeby Wam się w przyszłym roku szkolnym dobrze 
działo. Najserdeczniej wszystkich pozdrawiam.  
Wasz, 
Witold Lutosławski 
(w), Lutosławski dzieciom – dzieci Lutosławskiemu, Nowiny [Rzeszów] 16.X.1978 nr 236, s.4 
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V Festiwal  MMMM(17-20 maja 1979) 

Kursy Muzyki Elektronicznej prowadzone przez Józefa Rychlika (17, 18 maja 1979) 

Nota w programie  

Józef Rychlik: „Kursy Muzyki Elektronicznej wznowione zostają po rocznej przerwie. Idea, cele, 
podstawowe założenia – pozostają jak dawniej. Zmieniła się natomiast forma realizacji. Zajęcia – tym 
razem w mniejszym wymiarze godzin – poświęcone będą przede wszystkim tworzeniu  >na żywo< 
akcji dźwiękowych elektroniczno-konkretnych z możliwością ich natychmiastowego przekształcania  
i nagrywania. Pozwala na to aparatura (Synthi AKS, 8 Oktaw Filter Bank, Random Voltage Generator, 
magnetofony itd.) – udostępniona młodzieży w większym zakresie niż dotychczas i wypożyczona, jak 
poprzednio, ze Studia Muzyki Elektronicznej PWSM w Krakowie.” 

 

Spektakl elektroniczno-teatralny pt. Zabójstwo Profesora Schlicka  (18 maja 1979) 
w wykonaniu uczestników muzyczno-teatralnych warsztatów młodzieżowych w Stalowej 
Woli, przygotowanych przez Józefa Rychlika (kierownictwo muzyczne), Małgorzatę 
Dziewulską (reżyseria) i Piotra Niemca (asystent reżysera)  

Nota w programie 

Małgorzata Dziewulska: „Zabójstwo Profesora Schlicka  - ricercar elektroniczny. W roku 1936,  
w Amsterdamie, rozpoczął się Kongres filozofów, wyznawców idei neopozytywistycznego Koła 
Wiedeńskiego. Profesor Moritz Schlick, pierwsza postać Koła, wykładowca filozofii w Wiedniu i na 
uniwersytetach amerykańskich, zawiadomił, że ze względu na egzaminy przybędzie o dzień 
spóźniony. Oczekiwano go. Nazajutrz przyszła wiadomość, że nie żyje. Przed budynkiem 
uniwersyteckim w Wiedniu miała się rozegrać następująca scena: do wychodzącego zeń profesora 
podszedł jego były student, chwilę z nim rozmawiał, po czym wyjął pistolet i strzelił. Treść tej 
rozmowy pozostała nieznana, a powody absurdalnej zbrodni niejasne. Podobno konsternacja 
znakomitego zgromadzenia była bardzo spektakularna. 

Koło Wiedeńskie utrzymywało za Wittgensteinem, że na świecie wszystko jest tylko takie jakie jest  
i przebiega tak jak przebiega. Co za szansa dla sztuki! A więc czy świeciło słońce czy padał deszcz? 
Jak był ubrany student i jakim ruchem wyjął broń z kieszeni? co błysnęło w oku brodatego profesora 
gdy to ujrzał czy w pobliżu były drzewa? Jak długo rozmawiali? Spokojnie czy w podnieceniu? 

Wyobrażam sobie jak szaleńczy i genetycznie zapewne obciążony mózg studenta faszeruje się 
podczas nauki ideami profesora, jak one zmieniają się w tym mózgu na motywy prześladowcze, 
niezrozumiałe, magiczne jak sama natura muzyki.” 

Odgłosy w prasie 

„Jeśli działa tu jakaś magia, to narodzona z entuzjazmu – nie skażonego rutyną entuzjazmu do 
muzyki, i w ogóle do sztuki, radość z jej uprawiania, tworzenia nowych wartości i przekazywania ich 
innym, entuzjazm niejednorodny w charakterze, ale jednakowo silny bodajże u wszystkich osób 
zajmujących się imprezą(…) Jeśli wybitny pedagog wokalistyki, docent PWSM, pracuje pół roku  
z małymi dziećmi po to, aby dać jeden koncert na festiwalu nie wiedeńskim czy sztokholmskim, lecz 
stalowowolskim, otrzymując za to w dodatku nikłe wynagrodzenie, to motorem jego działania może 
być tylko prawdziwy entuzjazm do sztuki. (…) Jeśli szef studia elektronicznego, zamiast uprawiać 
łatwą w tej profesji chałturę, daje kursy muzyki elektronicznej dla licealistów ze Stalowej Woli – to 
mamy do czynienia ciągle z tą samą sprawą. Podobnie ma się rzecz z młodym reżyserem, który 
zamiast dobijać się o swoje miejsce w przeludnionym zawodzie przesiaduje miesiącami w Stalowej 
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Woli, aby tamtejszą młodzież przysposabiać do działań para-teatralnych.(…) Ta ostatnia [Małgorzata 
Dziewulska], po spektaklu przygotowanym przez siebie wespół z tamtejszą młodzieżą, domagała się 
ostrzejszej krytyki. I zapewne było to szczere, bo w Stalowej Woli nikt nie czeka na pochwały  
i nagrody. To, co się robi, jest ważniejsze od tego, co się publicznie pokazuje, praca przygotowawcza 
ma większe znaczenie niż jej końcowy efekt, artyści pracują bardziej dla siebie samych niż dla innych. 
I może właśnie dlatego efekty ich pracy są tak dobre i tak dobrze przyjmowane.”    Tadeusz 
Kaczyński, >MMMM<, Literatura 14.VI.1979, nr 24, s.14 

„Praca z młodzieżą w ramach Kursów Muzyki Elektronicznej prowadzonych przez Józefa Rychlika 
oraz działań teatralnych w reżyserii Małgorzaty Dziewulskiej, dała w rezultacie ciekawy spektakl 
elektroniczno-teatralny Zabójstwo profesora Schlicka, w wykonaniu muzyczno-teatralnych 
warsztatów młodzieżowych w Stalowej Woli. Spektakl ten był próbą stworzenia nowej formy, 
kierującej zainteresowania młodzieży nie tyle w kierunku profesjonalnego aktorstwa, co groziłoby złą 
amatorszczyzną, lecz działania zbiorowego odteatralnionego w swej warstwie fabularnej i bardzo 
prostego w swych środkach.”  Danuta Jasinska, MMMM czyli Młodzi Muzycy Młodemu Miastu, 
Przekrój 17.VI.1979, nr 1784, s.8 

„Festiwal zburzył nagminne przekonanie o jedynie skutecznej metodzie upowszechniania muzyki w 
środowiskach dotąd nieumuzycznionych: metoda kucania przed niewyrobionym słuchaczem  
i dawania mu strawy popularnej w infantylnym opakowaniu. Zamiast dorosłych traktować jak dzieci, 
festiwal potraktował młodzież szkolną jak dorosłych, proponując im wykłady na poziomie 
uniwersyteckim, dyskusje z twórcami i czynny udział w tworzeniu –  w spektaklach teatralno-
muzycznych Małgorzaty Dziewulskiej, grupach wokalnych Heleny Łazarskiej, kursach muzyki 
elektronicznej Józefa Rychlika.”   Andrzej Chłopecki, Objawienie na prowincji, Polityka  23.VI/.1979 
nr 25, s.10 

… 

„Słyszałem czasem głosy, pytania nieco sceptyczne (przy całym zresztą wysokim podziwie dla 
bogactwa i poziomu festiwalu): czy festiwal ten rzeczywiście >spełnia swoje zadanie< , czy porusza 
istotnie środowisko, dla którego jest przeznaczony, czy nie jest to mimo wszystko impreza zbyt 
ekskluzywna, zbyt elitarna, adresowana do >wąskiego kręgu odbiorców<, i jako taka, nie może ona 
zapuścić korzeni w środowisku robotniczym, przemysłowym? Na to odpowiedziałbym tak: 
wątpliwości i pytania powyższe świadczą o niezrozumieniu intencji, założeń oraz posłannictwa 
festiwalu w Stalowej Woli. Nie ma on bowiem niczego >upowszechniać< czy >popularyzować<  
w obiegowym (gazetowym) sensie tych terminów. Jego zadaniem jest dawać wartości wysokie  
i najwyższe – bez żadnej zbędnej dydaktyki (komentarz ogranicza się do podstawowych informacji); 
ale taż dawać je z elektryzującym posmakiem świeżości, w aurze autentycznie młodego,  
a równocześnie w pełni artystycznie dojrzałego wykonawstwa; w układach, zestawach 
niecodziennych, nieszablonowych. I atakować te wartości niejako z dwóch stron: poprzez jeszcze 
niezrutynizowaną doskonałość zawodową i poprzez żarliwość świadomego doskonałości 
amatorstwa. 

A przy tym – jakże pociągający jest sam sposób podania: forma koncertów i spektakli teatralnych 
pozbawiona ceremonialnej oficjalności, a przecież w tej swobodzie bynajmniej nie ostentacyjna 
(młodzieżowo-awangardowa), przeciwnie – zachowująca coś istotnego i wartościowego z >dawnej< 
formy koncertu czy przedstawienia. Myślę, że festiwal ten – piąty z kolei – ma już swoją publiczność, 
młodą przede wszystkim, ale i starszą także, że już ją wychował, ukształtował. I nie jest w końcu 
istotna liczba, mnogość tej publiczności. Istotna jest świadomość – artystyczna, estetyczna – tu 
rozbudzona, potrzeba wartości, głód piękna, stałe pragnienie przeżyć i doznań wyższych. (…) 

Małgorzata Dziewulska (reżyseria) i Józef Rychlik (kierownictwo muzyczne) swym spektaklem 
elektroniczno-teatralnym Zabójstwo profesora Schlicka, zrealizowanym z uczestnikami muzyczno-
teatralnych warsztatów młodzieżowych w Stalowej Woli, budzą >dreszcz metafizyczny< ukazując – 
poetycko, symbolicznie, teatralnie – zderzenie neopozytywistycznego, logicznego ładu  
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z absurdalnością śmierci. Żywo reaguję na symboliczno-fantasmagoryczno-kojarzeniową poetykę 
tego spektaklu (…)  Bohdan Pociej, Bogactwo i sukces, Ruch Muzyczny nr 14, 15.VII.1979, s.6-7 

…„Jest to festiwal mocno zrośnięty ze specyfiką w przeważającej mierze robotniczego środowiska, nie 
tyle uwzględniający jego oczekiwania i upodobania, ile rozbudzający jego ambicje. Jest to festiwal, 
który odbywa się bez utartych i wytartych recept na >upowszechnianie< i >popularyzację<, festiwal, 
na którym sprawdzają się nowe formuły uczestniczenia tzw. prowincji w kulturze. Jest to festiwal, 
który świadomie dawkuje przeżycia emocjonalne i estetyczne, który uczy obcowania z rzetelną 
sztuką, a nie jej namiastką, który wychowuje sobie odbiorcę-partnera i współuczestnika, który w 
pewnym stopniu likwiduje sztywny podział na twórców, odbiorców i publiczność, na mających coś 
do zaofiarowania i biernych >konsumentów<, na wtajemniczonych i tych spoza klanu. Festiwal, na 
którym teatr, poezja i plastyka dotrzymują kroku muzyce, sumując się w ogólne wrażenie 
niezwykłego bogactwa i różnorodności imprezy. 

Festiwal, który najpełniej spośród istniejących (co nie znaczy, że wyczerpująco) odpowiada na pytanie 
o oblicze młodej polskiej muzyki, festiwal, na którym nie tylko muzykę się wykonuje, ale na gorąco 
dyskutuje o niej i poddaje ocenie, na którym muzyce żywej towarzyszy teoretyczna refleksja o niej. 
Jest to festiwal, który zdecydowanie podważa obiegowe poglądy na temat nieprzystępności muzyki 
powstałej w XX wieku. Festiwal, który nie stosuje żadnych jawnych, ani ukrytych form przymusu, 
który respektuje prawo wyboru, na którego imprezy wstęp jest bezpłatny. 

Festiwal, na którym, jeśli się nadarzy okazja lub zajdzie potrzeba, dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia zasiądzie w orkiestrze za pulpitem wiolinisty, technik elektronik spełni z 
powodzeniem rolę asystenta reżysera, a szef artystyczny z wdziękiem i bez żenady przedzierzgnie się 
w >niewykwalifikowaną siłę roboczą<, by na miejsce harfy przesunąć błyskawicznie klawesyn. 
Jednym słowem – festiwal ‘MMMM’ jest bez wzorców i zapożyczeń, bez konwencji i konwenansów, 
bez schematów, szablonów i stereotypów, za to z niewyczerpaną fantazją, imponującą inwencją  
i, miejmy nadzieję, długą przyszłością. (…) 

W nurcie edukacyjnym trwałe miejsce zdobyły sobie etiudy teatralno-muzyczne i kursy muzyki 
elektronicznej. W 1978 roku byliśmy świadkami urzekającego spektaklu?, pokazu?, seansu?, 
misterium?, po prostu – quasi-aktorskich wariacji na temat Ikara – symbolu wolności i wzniosłości 
ludzkiego ducha. Była to poetycka, gęsta od znaczeń etiuda słowno-pantomimiczno-muzyczna, 
zrywająca z zamkniętą strukturą przedstawienia teatralnego, rodzącą się w ramach ogólnie 
naszkicowanej koncepcji reżyserskiej (Małgorzata Dziewulska), ze spontanicznych indywidualnych  
i zbiorowych akcji i reakcji, z ciszy, nastroju, dyskretnego tła muzycznego (Krzysztof Szwajgier), 
bazująca na elementach improwizacji, wrażliwości i intuicji partnerów. Wykonawcami-bohaterami tej 
parateatralnej przygody spod znaku Petera Brooka i Jerzego Grotowskiego była młodzież 
stalowowolska. >Grupa nieformalna< przetrwała, ugruntowała się, cenna wspólnota oparta na 
wzajemnym poznaniu i zrozumieniu; na działaniu psychoterapeutycznym. W 1979 roku 
przedstawiono >recercar elektronicznym< pt. Zabójstwo profesora Schlicka, przypomnijmy, jednego  
z czołowych przedstawicieli neopozytywizmu, twórcy Koła Wiedeńskiego, niemieckiego filozofa, 
matematyka i fizyka, który w 1936 zginał z ręki swego studenta. 

Kursy muzyki elektronicznej dla młodzieży liceum ogólnokształcącego, w czasie znacznie 
wyprzedzające festiwal, są szczególnym eksperymentem dydaktycznym. Prowadzi je kompozytor  
i teoretyk krakowskiej PWSM Józef Rychlik. Cel ich jest wieloraki: - zaznajomienie z podstawowym 
wyposażeniem >laboratorium< elektronicznego (sprzęt krakowskiej PWSM przekazać pewien zasób 
wiedzy teoretycznej, - kształcić wyobraźnię kursantów, rozwinąć w nich predyspozycje kreatywne, 
świadomość estetyczną i wewnętrzną ekspresję, - pozwolić zaznać radości i rozterek procesu 
twórczego. 

Grupa stalowowolskich licealistów jest jedyną w Polsce, która tak wiele wie o muzyce elektronicznej. 
Mało tego – jedyną, która swe >kompozytorskie próbki< miała możność zaprezentować przed 
prawdziwą publicznością III i V festiwalu ‘MMMM’.”     Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, Młodzi 
muzycy młodemu miastu, Polska 1979 nr 10, s.11, 14-15, 50 
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ROLA MUZYKI W EDUKACJI I FORMACJI KSIĘŻY MISJONARZY  
W POLSCE - OD KONCEPCJI ŚW. WINCENTEGO PO DZIŚ DZIEŃ 

Wojciech Kałamarz 
Papieska Akademia Teologiczna, 

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 
 

1. ŚW. WINCENTY A MUZYCZNE KSZTAŁCENIE DUCHOWNYCH  

Wincenty a Paulo (1581-1660), przed członkami założonego przez siebie Zgromadzenia Misji 
(1625), postawił trzy  główne cele: dążenie do własnej doskonałości, głoszenie Ewangelii 
ubogim, oraz formację duchownych. Ponieważ formacja duchownych była 
podporządkowana idei głoszenia misji (dla skutecznego przekazywania Ewangelii potrzebni 
byli dobrze uformowani duchowni), a dążenie do doskonałości jest zadaniem każdego 
chrześcijanina, zatem głównym celem Zgromadzenia Misji było głoszenie Ewangelii ubogim.   

Wincenty zainicjował cztery formy kształcenia duchowieństwa: ćwiczenia duchowne przed 
święceniami, konferencje wtorkowe, seminaria oraz rekolekcje dla kapłanów. Jak czytamy  
w biografiach – sam umiał dobrze śpiewać108 oraz przywiązywał ogromną wagę do 
muzycznej edukacji alumnów. W pewnym sensie stawiał ją nawet na równi z formacją 
intelektualną w dziedzinach teologicznych. Takie stwierdzenie może dzisiaj dziwić, ale 
faktem jest jego odpowiedź na uwagę, iż np. jezuickie instytucje nie przywiązują w ogóle 
wagi do śpiewu, zaś kładą nacisk na naukę. Wincenty odparł: To zupełnie co innego, oni 
ślubują uroczyście, że zajmować się będą nauką, potrzebują zatem sławy; a w seminarium 
daleko potrzebniejsze są pobożność oraz średnia nauka, znajomość śpiewu i obrzędów 
kościelnych, umiejętność katechizowania i głoszenia kazań109. Umiejętność śpiewania 
Wincenty stawiał obok pobożności, „średniej nauki”, znajomości obrzędów kościelnych, 
umiejętności katechizowania i głoszenia kazań. Zależało mu więc na praktycznym 
wykształceniu duchownych. Warto tu zauważyć rzecz, o której będzie mowa w dalszej 
części referatu. Możliwe, że Wincenty zauważał zależność między umiejętnościami 
muzycznymi a efektywnością w przekazie słowa mówionego, skoro mówił o nich razem.  

Zwróćmy też uwagę na współwystępowanie w wypowiedziach Wincentego problematyki 
nauczania śpiewu z ceremoniami. Śpiew gregoriański jest częścią liturgii, ściśle łączy się  
z ceremoniami. Wincenty zazwyczaj mówił o ceremoniach i śpiewie łącznie. W tym 
kontekście bardzo znacząco brzmią jego słowa świadczące o zatroskaniu o piękno w liturgii: 
Przypatrywałem się ośmiu księżom odprawiającym msze święte, a każdy inaczej... Na płacz 
mi się zbierało... zdaje mi się, że nie było nic brzydszego na świecie nad różne sposoby jej 
odprawiania110.. Czy w innym miejscu: Ceremonie w rzeczywistości są tylko cieniem, lecz jest 
to cień rzeczy najwznioślejszych; wymagają, aby je wykonywano z możliwie największą 

                                                      

108  Por. JAN CALVET, Św. Wincenty a Paulo, Kraków 1912, s. 42. 

109  PIERRE COSTE, Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents, t. 12, Paris 1924,  
s. 339. 

110  Konferencye i przestrogi św. Wincentego, Kraków 1909, s. 382. 
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uwagą, z religijnym namaszczeniem, skromnością i powagą111. Jednolitość, czy można 
powiedzieć – pewna jakość jedności to cecha charakteryzująca piękno w sztuce  
i doświadczenie religijne, na które widać Wincenty nie był obojętny.  

W jedenastym tomie pism Wincentego zebranych przez Pierre’a Costa czytamy: Ksiądz 
Wincenty usilnie polecił wszystkim seminarzystom i uczniom, żeby uczyli się śpiewać  
i powiedział, że jest to rzecz, pośród wielu, którą każdy ksiądz powinien umieć. «Cóż! Czy 
nie jest rzeczą wstydliwą – powiedział –widzieć wieśniaków umiejących śpiewać i to bardzo 
dobrze! Jaki wstyd dla nas, którzy śpiewać nie umiemy!» A dowiedziawszy się, że uczniowie 
nie uczyli się już więcej śpiewać i że ta praktyka została zaniechana, wykrzyknął: «O mój 
Boże, z ilu rzeczy, które się dzieją z mojej winy, przyjdzie mi zdać rachunek wobec was! Ach! 
I jak to się stało, że zaprzestano nauki śpiewu? Proszę was księże Alméras i księże Berthe, 
byście się zebrali i zaprosili na to spotkanie księdza Portail, aby zastanowić się nad 
środkami, by żaden nie ukończył seminarium i swoich studiów bez znajomości 
śpiewania»112 . Te bardzo mocne słowa Wincentego, w których nabycie umiejętności 
sprawnego śpiewania obwarował bardzo poważną sankcją – dobitnie świadczą o wadze, 
jaką Wincenty przykładał do muzycznego kształcenia duchownych. Choć można je rozumieć 
i tak, iż jedynie wyrażają troskę o zapewnienie wychowankom możliwości nauczenia się 
śpiewu przed święceniami. 

Wincenty był rozmiłowany w prostym ludzie. Dla jego posługi poświęcił swoje życie i dla 
pracy wśród – jak mawiał – „wieśniaków” angażował szereg ludzi. Także umiejętności 
muzyczne prostego ludu Wincenty stawiał księżom jako przykład: Słuchałem z zachwytem 
wieśniaków, którzy intonowali psalmy, nie opuszczając ani jednej nuty. Wówczas mówiłem 
sobie: ty który jesteś ich ojcem duchownym, ty tego nie umiesz. Smuciłem się. Cóż za wstyd 
dla duchownych, że Bóg pozwolił, aby biedny lud zachował pieśni, Bóg, który raduje się i – 
że ośmielę się tak rzec – ma w tym przyjemność, gdy wyśpiewuje się Jego chwałę113. I w 
innym miejscu: Znajomość śpiewu liturgicznego jest obowiązkiem kapłanów. (…) Nie wstyd 
by było widzieć wieśniaków umiejących śpiewać, i to bardzo dobrze. Jakże wstyd dla nas, że 
my tego nie umiemy114. O konieczności muzycznego kształcenia misjonarzy – przyszłych 
wychowawców duchowieństwa diecezjalnego, Wincenty mówił: pewien biskup chce 
powierzyć misjonarzom trzy seminaria do prowadzenia. «A któż to są ci, którym tak ważne 
zadanie chce polecić? To ludzie, którzy nawet śpiewać nie umieją»115.  

Od samego początku, zgodnie zresztą z zaleceniami Kościoła, w seminariach misjonarskich 
nauczano śpiewu gregoriańskiego. W połowie XVII w. program dnia dla studentów  
w Seminarium św. Łazarza w Paryżu, który to program był wzorcem dla wszystkich 
prowadzonych przez misjonarzy seminariów, przewidywał codzienną naukę śpiewu 

                                                      

111  P. COSTE, Saint Vincent de Paul..., t. 9, Paris 1923, s. 312. 

112  P. COSTE, Saint Vincent de Paul..., t. 11, Paris 1923, s. 362. 

113  P. COSTE, Saint Vincent de Paul..., t. 12, Paris 1924, s. 339, cyt. za: J. Calvet, Św. Wincenty a 
Paulo, dz. cyt., s. 42. 

114  Konferencye i przestrogi św. Wincentego, dz. cyt., s. 167. 

115  J. CALVET, Św. Wincenty a Paulo, dz. cyt., s. 68, cyt. za: JERZY BADOCHA, Stosunek św. 
Wincentego do śpiewu i ceremonii kościelnych, „Meteor”, 1956, nr 6, s. 279.  
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między 13.00 a 13.45116. Nadto, zalecano wprowadzanie przerw w czasie studium  
i przeznaczanie ich m.in. na śpiew gregoriański117. Uczono jedynie śpiewu gregoriańskiego. 
Wszelka muzyka poza chorałem, traktowana była jako niepotrzebna kapłanowi rozrywka – 
frywolna, zbędna i świecka. Jak wynika z planu studiów Seminarium św. Łazarza w Paryżu 
w 1720 r., nie wolno wręcz było nauczać muzyki polifonicznej ani religijnych śpiewów 
ludowych118. Następca św. Wincentego, przełożony generalny ks. Jean Bonnet zabraniał 
nawet posiadania w domach i w seminariach instrumentów muzycznych, upatrując w nich 
przeszkodę w nauce i w życiu wewnętrznym, odciągającą od poważnych zajęć. Zalecenia ks. 
Bonneta możemy odnaleźć także w upomnieniach polskich wizytatorów: ks. Piotra 
Śliwickiego w I poł. XVIII w. oraz ks. Mateusza Gorzkiewicza w I poł. XIX w.  

  

2. MUZYCZNE KSZTAŁCENIE MISJONARZY W POLSCE DO 1864 R. 

W Polsce misjonarze rozpoczęli pracę w roku 1651. W latach 1675–1864, czyli od utworzenia 
pierwszego seminarium w Warszawie do kasaty polskiej prowincji zgromadzenia, możemy 
wyróżnić trzy okresy seminaryjnej edukacji. Pierwszy zaczął się w latach siedemdziesiątych 
XVII w. i skończył kasatą jezuitów w 1773 r., drugi to lata od pierwszego rozbioru Polski do 
Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r., zaś trzeci okres skończył się wraz z upadkiem powstania 
styczniowego119. W pierwszym okresie formacja w seminariach nierzadko trwała tylko kilka 
tygodni, nie przekraczała zaś dwóch lat. Przyjmowano kandydatów po ukończonych 
studiach filozoficzno-teologicznych, dokształcano ich jedynie w dziedzinie wiedzy 
praktycznej. Studiowało kilku kleryków, czasem kilkunastu, z rzadka kilkudziesięciu. 
Nauczaniem zajmowało się dwóch, czasem czterech profesorów. Drugi okres to czas, kiedy 
kandydaci ze względu m.in. na likwidację kolegiów jezuickich przychodzili do seminarium 
słabo lub w ogóle nieprzygotowani. Trzeba było zreorganizować plan zajęć i metodę 
wykładów. Trzeci okres charakteryzował się zwiększeniem kadry nauczycielskiej, 
przedłużeniem czasu trwania studiów oraz wprowadzeniem do seminariów nowych 
przedmiotów i nowych podręczników120. Zawsze jednak seminaria misjonarskie cechowało 
wychowanie praktyczne, stąd ogromny nacisk na teologię pastoralną, katechetykę, 
ceremonie i śpiew kościelny121, który nauczany był przez cały okres kształcenia. Aby sobie 
uświadomić jaki wpływ mieli misjonarze na muzykę kościelną w Polsce, wystarczy 
zaznaczyć, że na trzydzieści jeden seminariów w Polsce u schyłku XVIII w., dwadzieścia 
dwa były w ręku misjonarzy122. Szczegółowe zestawienie przedstawia się następująco123: 

                                                      

116  Por. LUIGI MEZZADRI – JOSE MARIA ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I Od założenia do 
końca XVII w. (1625-1697), Kraków 1995, s. 402. 

117  Por. tamże, s. 403–404. 

118  Por. tamże, s. 279–280. 

119  Por. JAN DUKAŁA, «Ratio studiorum» w seminariach diecezjalnych pod zarządem księży misjonarzy 
1675 – 1864, Nasza Przeszłość, 1984, t. 61, s. 149–150. 

120  Por. tamże, s. 150. 

121  Por. [PAWEŁ DYLLA], Działalność oświatowa Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce, [w:] 
Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy 1625–1925, Kraków 1925, s. 198. 

122  Por. tamże, s. 199. 
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Seminarium św. Krzyża w Warszawie: 1675 r. externum, 1676 r. internum – kasata obydwu 
1864 r.  
Nauczyciele śpiewu: ks. Jan Klempczyński (ok. 1770 r.), ks. Paweł Rzymski (1821 r.), ks. Józef 
Orzechowski (1840-1845 i 1853-1856), ks. Józef Pliszczak (1853 r.), ks. Maksymilian 
Brzezikowski i ks. Anzelm Grzesiewicz (1864 r.). 

Seminarium w Chełmnie: lata 1677-1829. 

Seminaria w Krakowie:  
in Arce lata 1682-1801 (przeniesione na Stradom), 
na Stradomiu: internum w latach 1732-1792, 1901-1902, 1912-1925, 1957-1988, 2000-, 
externum w latach 1704-1901. 
Nauczyciele śpiewu: ks. Adam Orłowski (1821-1822), ks. Antoni Dąbrowicz (1822-1824), ks. 
Wojciech Bielski (1824-1825), ks. Michał Marcin Mioduszewski (1825-1850), ks. Antoni 
Dąbrowski (1850-1886). 

Seminarium w Przemyślu: 1687-1782. 

Seminarium w Łowiczu: 1700-1815. 
Nauczyciel śpiewu – poł. XVIII w. ks. Mateusz Rogaczewski 

Seminarium w Lublinie: 1714-1864. 
Nauczyciele śpiewu: ks. Józef Lankiewicz (1758-1761),  ks. Michał Neumann (ok. 1762 r.), ks. 
Antoni Leśniowski (II poł. XVIII w.), ks. Jan Sopuszyński (1831-1834), ks. Antoni Dąbrowski 
(1841-1845), ks. Andrzej Dorobis (1844-1847), ks. Józef Januszewicz (1862-1864). 

Seminarium w Płocku: 1717-1864 

Seminarium w Gnieźnie: 1718-1835. 
Nauczyciel śpiewu ks. Piotr Józef Hersztowski (1821–1823). 

Seminarium we Włocławku: 1719-1864. 
Nauczyciele: ks. Lewandowski (1823 r.), ks. Franciszek Płoszczyński, ks. Józef Orzechowski 
(1845-1853), ks. Michał Marcin Mioduszewski (ok. 1844 r.), ks. Jan Siedlecki (ok. 1857 r.).  

Seminarium w Samborze: 1727-1743. 

Seminarium w Krasnymstawie: 1739-1783. 

Seminarium we Lwowie: 1745 r. lub 1763-1783. 

Seminarium w Krasławiu: 1757-1843.  
Nauczyciel śpiewu: ks. Ludwik Kamieński (1830 r.). 

Seminaria w Wilnie: internum 1725-1844, externum 1744 r., seminarium św. Jerzego 1765-
1808.  

Seminarium w Brzozowie: 1760-1783. 

                                                                                                                                                                      

123  Podane są jedynie znane nazwiska księży uczących muzyki. Nie znaczy to jednak, że tylko 
w podanym okresie muzyka była nauczana. 
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Seminarium w Wiedniu: 1760-1765. 

Seminarium w Vác: 1762-1765.  
Nauczyciel śpiewu ks. Wojciech Churchocki. 

Seminarium w Tyrnawie: 1762-1765. 
Nauczyciel śpiewu ks. Wojciech Churchocki. 

Seminarium w Tykocinie 1769-1864.  
Nauczyciele śpiewu: ks. Wojciech Bagiński (1803-1804), ks. Franciszek Kącki (ok. 1817-1826). 

Seminarium w Worniach 1774-1842.  
Nauczyciel śpiewu ks. Mikołaj Kamiński (po 1815 r.). 

Seminarium w Poznaniu: 1781-1834. 

Seminarium w Żytomierzu: 1783-1842. 

Seminarium w Iłłukszcie: 1787-1842. 

Seminarium w Mohylewie: 1788-1842. 
Nauczyciel śpiewu: ks. Wincenty Brazewicz (1830-1833). 

Seminarium w Kijowie: 1790-1798. 

Seminarium w Mińsku: 1803-1821. 

Seminarium w Kamieńcu Podolskim: 1810-1842 (z przerwą 1818-1827).  
Nauczyciel śpiewu: ks. Floryan Łukaszewicz (1812 r.), ks. Józef Kuźmiński (1831 r.), ks. 
Stefan Wińcza (1834-1842). 

Seminarium w Białymstoku: 1815-1843. 

 

W prowadzonych przez misjonarzy seminariach w Polsce zajęcia ze śpiewu odbywały się 
z reguły dwie godziny tygodniowo, nadto na ćwiczenia w śpiewie mogła być przeznaczona 
także popołudniowa rekreacja. 

W XVII w. misjonarze nauczali w Polsce śpiewu korzystając z dwóch pozycji: Psalterium 
secundum Ritum Officii Romani ex Decreto SS. Concilii Tridentini restitutum…, wydanego 
w Krakowie w 1654 r., którego używali klerycy eksterniści w seminarium świętokrzyskim w 
Warszawie oraz z Antyfonarza wydanego w XVII w. w Krakowie, z którego korzystali 
klerycy misjonarscy. Obydwie księgi zawierały chorał o typie tradycyjnym124. 

Podstawą edukacji chorałowej w XVIII w. było anonimowe dziełko wydane w drukarni 
akademickiej w Krakowie w 1761 r. pt. Rudimenta musicae choralis. Zawiera ono rys 
historyczny śpiewu gregoriańskiego, wiadomości o skali muzycznej, systemie liniowym, 
kluczach, solmizacji gregoriańskiej, interwałach, trybach kościelnych, tonach psalmowych. 
W dalszej części podręcznik przytacza tony oracji, Glorii, epistoły i Ewangelii w wersji 
                                                      

124  Por. HIERONIM FEICHT, X. Michał Marcin Mioduszewski C.M. (1787–1868), [w:] Księga 
pamiątkowa ku czci Prof. Dr. Adolfa Chybińskiego, Kraków 1930, s. 69–70. 
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rzymskiej oraz tzw. tonu krakowskiego, Credo, Ite missa est. W dodatku zamieszczono 
śpiewy Officium defunctorum. Podręcznik napisany jest w ówczesnym stylu wykładów, 
składa się z pytań i obszernych odpowiedzi. 

Z lat 1763-1769 pochodzi rękopis Graduale pro festis solemnioribus, napisany dla użytku 
kościoła stradomskiego w Krakowie, będący świadectwem ówczesnej praktyki wykonawczej 
u misjonarzy na Stradomiu. Zawiera nie tylko repertuar, ale także ukazuje praktykę 
wykonawczą, np. dwugłosowość, przeciwstawianie śpiewu solowego śpiewom zespołowym 
w ramach tego samego odcinka tekstu, nagłe kontrasty dynamiczne w obrębie jednej 
melizmy125. 

Z 1803 r. pochodzi rękopis skryptu alumna seminarium świętokrzyskiego Piotra Józefa 
Hersztowskiego, pt. Cantionale. Składa się z trzech części: 1. De notis choralibus et earum 
distantiis; 2. Principia cantus cum exempliis; 3. Intonationes psalmorum126. 

Z 1817 r. pochodzi rękopis Cantionale nieznanego autora, podpisany inicjałami M.G. Ks. 
Karol Mrowiec sugeruje, że chodzi o autorstwo misjonarza ks. Mateusza Gorzkiewicza, 
profesora seminarium poznańskiego. Dzieło nie zawiera Instructio ad cantum choralem, ale jest 
obszernejsze nawet od III wyd. Cantionale ecclesiasticum ks. Pawła Rzymskiego z 1833 r.127  

Jednym z podstawowych podręczników do nauki śpiewu w XIX w. był wydany w 1822 r. 
Cantionale ecclesiasticum ks. Pawła Rzymskiego CM128. Zawarty w nim zakres wiadomości 
teoretycznych przewyższał ówczesne publikacje z tej dziedziny. Przede wszystkim jednak 
zawierał najważniejsze śpiewy związane z funkcjami liturgicznymi podzielone na dwie 
części: cz. I – Processionale (aspersja, procesje oraz polskie pieśni kościelne), cz. II – Funebrale 
(Officium defunctorum, msza za zmarłych, pogrzeb, procesja na dzień zaduszny)129. 

Z 1828 r. pochodzi rękopis Principia cantus choralis z Wilna, napisany na Górze Zbawiciela. 
Skrypt ten szerzej omawia zagadnienie kluczy, znaków muzycznych i skal, notuje ćwiczenia 
solmizacyjne, tony psalmowe oraz sposób śpiewania lekcji i oficjum za zmarłych w tzw. 
tonie polskim130. 

Na podstawie tych podręczników można przyjąć, iż nauka śpiewu, choć skupiająca się 
przede wszystkim na praktyce, była prowadzona metodycznie. Uczniowie musieli np. 
opanować śpiewanie interwałów, które poprzedzało śpiew z podstawionym tekstem131. 
Klerycy oprócz zajęć ze śpiewu, które bardziej niż wykładami należałoby nazywać 
ćwiczeniami, brali udział w śpiewie podczas nabożeństw: podczas sumy, na procesjach. 
Obecny stan badań nie pozwala wskazać na istnienie orkiestr seminaryjnych. Uwzględniając 

                                                      

125  Por. Archiwum Księży Misjonarzy na Stradomiu (AMS); por. KAROL MROWIEC, Liturgia  
i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce (1651-1939), Nasza Przeszłość, 1961, t. 13, s. 197–199. 

126  Por. H. FEICHT, X. Michał Marcin Mioduszewski C.M. (1787–1868), dz. cyt., s. 69–70; por. 
MAREK HAŁABURDA, Krakowskie seminarium duchowne (1801–1901), Kraków 2007, s. 326–327.  

127  Por. K. MROWIEC, Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce, dz. cyt., s. 195. 

128  Kolejne wydania wyszły w 1825, 1833, 1846 i 1856 r. 

129  Por. K. MROWIEC, Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce, dz. cyt., s. 194–195. 

130  Por. tamże, s. 194. 

131  Por. H. FEICHT, X. Michał Marcin Mioduszewski C.M. (1787 – 1868), dz. cyt., s. 70. 
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nastawienie ówczesnych przełożonych generalnych i prowincjalnych do tego typu muzyki, 
raczej było to niemożliwe. W XVIII w. bowiem także przełożeni Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Misji, idąc za zgromadzeniowymi zaleceniami, stawiali przeszkody 
ogólnomuzycznemu kształceniu misjonarzy, zabraniając np. używania instrumentów 
muzycznych. Kleryków obowiązywał zakaz gry na instrumentach, gdyż muzykowanie 
postrzegano jako marnowanie czasu (1731)132. Także niezbyt chętnie – przynajmniej oficjalnie 
– pozwalano na śpiew wielogłosowy. Podczas wizytacji domu stradomskiego, odbytej w 
Krakowie w okresie od 14 czerwca do 3 lipca 1756 r., przełożony prowincjalny ks. wizytator 
Piotr Śliwicki pozwolił na śpiewy wielogłosowe tylko trzy lub cztery razy w roku i to za 
wyraźną zgodą przełożonego domu133. Wydaje się jednak, że zakaz ten nie był zbyt gorliwie 
przestrzegany, skoro zachowało się niemało utworów chóralnych, co świadczy o dużej 
popularności tego rodzaju śpiewów w seminariach i istnieniu chórów seminaryjnych. 
Wiemy także, iż na przykład w seminarium włocławskim poza dwoma godzinami śpiewu 
gregoriańskiego, jedną godzinę tygodniowo poświęcano na naukę śpiewu figuralnego134. Zaś 
misjonarze stradomscy na szczególne uroczystości zapraszali kapele działające na terenie 
Krakowa (rorantystów, katedralną, Ichmościów Akademików, św. Anny). 

W okresie od XVII do XIX w. misjonarze nie mieli raczej specjalistycznego wykształcenia 
muzycznego, zdobytego poza własnymi ośrodkami kształcenia. Nauczaniem śpiewu 
zajmował się prefekt chóru, wyznaczony do tego kleryk, albo jeden z profesorów 
wykładający inne przedmioty. Mimo to, cieszyli się opinią dobrze przygotowanych, 
trzymających dyscyplinę pedagogów.  

Hugo Kołłątaj w swoim Pamiętniku o stanie duchowieństwa… wspomina o seminariach między 
1750 a 1764 rokiem. Porównując seminaria prowadzone przez jezuitów, bartoszków  
i misjonarzy, pisał: Seminarya Missionarzów, stosownie do innych, były w najlepszym 
porządku. (…) co do praktyk wielorakich obrządków, ta część szła z największą pilnością  
i dokładnością u Misyonarzów. Oprócz lekcyi odbywali klerycy je w kościele i w chórze135.  

Józef Bończa Miaskowski, pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji warszawskiej, 
sprawujący swe rządy w latach 1799-1804  twierdził: Z pomiędzy duchownych zgromadzeń, 
jedno Księży Misjonarzy uważam za najzdolniejsze do utrzymania nauk duchownych 
w wysokim stopniu136.  

O wysokim poziomie nauczania śpiewu przez misjonarzy w seminarium w Gnieźnie pisał J. 
Górkiewicz: za rządów xx. Misjonarzy (…) intonacja Gloria, Credo, Ite missa est, 
Benedicamus Domino, wypadała stosownie do święta… po wydaleniu księży misjonarzy, 
już nie śpiewano co dzień i mimo że w naszych czasach więcej bywało alumnów, nawet 

                                                      

132  Por. K. MROWIEC, Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce, dz. cyt., s. 200–201. 

133  Por. tamże, s. 208–209. 

134  Por. STANISŁAW CHODYŃSKI, Seminarium włocławskie, Włocławek 1905, s. 82, 151. 

135  Por. HUGO KOŁŁĄTAJ, Pamiętnik o stanie duchowieństwa katolickiego polskiego i innych wyznań w 
połowie XVIII wieku, Poznań 1840, s. 4, cyt. za: FRANCISZEK BĄCZKOWICZ, Z dziejów Domu Stradomskiego, 
„Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, 21: 1915, nr 3–4, s. 284–286. 

136  Cyt. za STANISŁAW KALLA, Z historii seminariów warszawskich, „Roczniki Obydwóch 
Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, 40: 1937, nr 3–4, s. 143–144. 
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bardziej muzykalnych, to jednak od czasu wyjścia misjonarzy, już nie było można usłyszeć 
we mszy zastosowanej intonacji do świąt, ale śpiewano ad libitum137. 

Łukasz Gołębiowski zanotował w 1831 r.: O śpiewach łacińskich chóralnych nie mamy 
potrzeby wspominać, te nie podpadają smakowi mody; tyle nam tyko wypada wyrazić, że 
oprócz X.X. Misjonarzy w Warszawie, od nie małego czasu w całym naszym kraju, 
zaniedbana jest nauka tego rodzaju śpiewu138. 

W monografii ks. Stanisława Chodyńskiego, poświęconej seminarium włocławskiemu, 
czytamy: Przez cały wiek XVIII misyonarze słynęli u nas najwięcej z rygoru  
w zachowywaniu swych ustaw i cnót kapłańskich: stąd poszło, że biskupi otaczali ich 
szacunkiem i obdarzali przywilejami139. 

Ks. Alfons Schletz, wybitny znawca historii zgromadzenia i Kościoła, twierdził: 
Pielęgnowanie liturgii wraz ze śpiewem liturgiczno–kościelnym stanowiło cechę dość 
charakterystyczną synów duchowych Św. Wincentego a Paulo za granicą, a także  
w Polsce140. 

Oczywiście nie brakuje świadectw osób, które źle oceniały gorliwość misjonarzy. Na 
początku XIX w. klerycy seminarium stradomskiego narzekali na rygor, zaś bp Jan Paweł 
Woronicz – nota bene wychowanek prowadzonego przez misjonarzy seminarium 
świętokrzyskiego – wraz z kapitułą nazywał misjonarzy „fanatykami” i „zagorzalcami”141.  

Znamienny jest fakt, iż przynajmniej w niektórych seminariach, idąc za zaleceniami biskupa, 
od kandydatów do seminarium misjonarze wymagali słuchu muzycznego i dobrego głosu. 
Zgodnie ze statutami bpa Konstantego Felicjana Szaniawskiego z 1728 r. kandydaci do 
seminarium stradomskiego byli poddawani egzaminom wstępnym. Oprócz wiedzy na 
poziomie ukończonego kolegium, wymagano od kandydatów, aby posiadali dobry głos do 
śpiewu gregoriańskiego142. Także Biskup Krzysztof Szembek w zaleceniach z 1726 r. 
nakazywał, aby przedstawianych do kapłaństwa w seminarium włocławskim 
egzaminowano również ze śpiewu143.  

                                                      

137  J. GÓRKIEWICZ, Korespondencje, „Muzyka Kościelna”, 1884, nr 2, s. 17. 

138  ŁUKASZ GOŁĘBIOWSKI, Gry i zabawy różnych stanów, Warszawa 1831, s. 250. 

139  S. CHODYŃSKI, Seminarium włocławskie, dz. cyt., s. 330. 

140  ALFONS SCHLETZ, Działalność Zgromadzenia Misji w Tykocinie na polu oświaty (1769–1864), 
Nasza Przeszłość, 1960, t. 11, s. 405. 

141  Por. F. BĄCZKOWICZ, Z dziejów domu stradomskiego, Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. 
Wincentego a Paulo, 27: 1925, nr 1, s. 26–27. 

142  Por. F. BĄCZKOWICZ, Z dziejów Domu Stradomskiego, Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. 
Wincentego a Paulo, 21: 1915, nr 3–4, s. 290; por. STANISŁAW WYSOCKI, Seminaryum zamkowe w 
Krakowie. Jego dzieje i ustrój, Lwów 1910, s. 294. 

143  De connotato cathechismo, scientia breviarii, missalis, peritia in catechizando et 
concionando, de omnibus Tractatibus authoris, cui student, de cantu et computo ecclesiastico, de 
omnibus libris s. Scripturae et intelligentia eius, praecipue evangeliorum et hymnorum Breviarii, nec 
non caeremoniarum sacerdotalium et episcopalium. Egzaminy te nawet dzisiaj zadziwiają i świadczą 
o obowiązku posiadania dość rozległej wiedzy. Por. [P. DYLLA], Działalność oświatowa Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy w Polsce, dz. cyt., s. 192; por. S. CHODYŃSKi, Seminarium włocławskie, dz. cyt., s. 133. 
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3. MUZYCZNE KSZTAŁCENIE MISJONARZY W ODRODZONEJ POLSKIEJ PROWINCJI 

W 1865 r. powołano do istnienia Prowincję Krakowską Zgromadzenia Misji z siedzibą władz 
na Kleparzu w Krakowie. W roku 1867 utworzono seminarium internum, zaś w 1878 r. małe 
seminarium. Wraz z powstaniem małego seminarium, do którego przyjmowano chłopców, 
w dużym uogólnieniu co do omawianego okresu (z przerwami 1914-1915, 1939-1945, 1952-
1957), edukacja trwała 12 lat: 4 lata małego seminarium, 4 lata gimnazjum i 4 lata 
seminarium wyższego. Od samego początku w małym seminarium nauczano śpiewu 
gregoriańskiego, gry na organach i śpiewu wielogłosowego, organizowano także 
przedstawienia teatralne. Czynili to misjonarscy księża: Józef Kiedrowski, Melchior 
Wdzięczny oraz Jakub Konieczny. Potem zatrudniono świeckich pedagogów:  
A. Namysłowskiego, Wincentego  Richlinga, St. Ochmańskiego, Józefa Sierosławskiego. W 
1884 r. na Kleparzu powstało również studium filozoficzno-teologiczne. W latach 1892-1903 
Józef Sierosławski nauczał w nim misjonarskich kleryków chorału gregoriańskiego, śpiewu 
na głosy i gry na instrumentach144. W swoim artykule o dziejach reformy muzyki kościelnej 
w Polsce ks. Hieronim Feicht przytacza opinię panującą na początku XX w.: Śpiew 
liturgiczny i według kościoła jedynie jest uprawiany w Krakowie u XX. Misjonarzy na 
Kleparzu145. 

Oprócz Kleparza, małe seminaria mieściły się także na Nowej Wsi w Krakowie, w Wilnie  
i w Bydgoszczy. Gimnazja na Kleparzu, w Wilnie i na Stradomiu. Wyższe seminarium 
głównie na Kleparzu i Stradomiu. 

Małe Seminarium na Nowej Wsi istniało w latach 1896-1939, 1946-1952. Nauczaniem muzyki 
zajmowali się tu: Jan Tesařik, Kazimierz Garbusiński, ks. Wendelin Świerczek, Bolesław 
Wallek-Walewski, ks. Leon Świerczek, Ludwik Michniewski. Szczególnie uzdolnionych 
uczniów oprócz solfeżu, zasad muzyki i harmonii uczono gry na fortepianie i organach. 
Niemal przez cały czas funkcjonowała orkiestra w składzie ponad 20 osób, chór męski ok. 25 
osób i chór mieszany ok. 30 osób. Koncertowano przeważnie w domu, orkiestra 
towarzyszyła ćwiczeniom gimnastycznym, występowała także podczas przerw pomiędzy 
aktami wystawianych przez małoseminarzystów sztuk teatralnych. Do najważniejszych 
występów zewnętrznych można zaliczyć koncerty w Domu Katolickim (dzisiejsza 
Filharmonia), podczas uroczystości na Stradomiu, na Wawelu, w kościele Mariackim, czy 
koncert w Domu Żołnierza przy ul. Lubicz w Krakowie. Najważniejszym jednak był występ 
chóru małoseminarzystów w studiu Polskiego Radia 18 kwietnia 1935 r., emitowany  
w programie ogólnopolskim. Po II wojnie światowej, w nauczanie muzyki w małym 
seminarium na Nowej Wsi zaangażowani byli: ks. Wincenty Węgrzyn, ks. Franciszek 
Cholewa, ks. Florian Pieczara i Ludwik Michniewski. 

W Wilnie małe seminarium istniało w latach 1924-1931, potem w okresie 1931-1939 mieściło 
się tutaj gimnazjum. Przedmiotów muzycznych uczyli: ks. Alojzy Orszulik, ks. Hieronim 
Feicht, ks. Józef Orszulik. W gimnazjum, w latach 1936-1938 ks. Wendelin Świerczek. 
Orkiestrę i chór w latach trzydziestych prowadzili klerycy.  

                                                      

144  Por. WENDELIN ŚWIERCZEK, 25 lat pracy stradomskiego chóru pod kierunkiem B.W. Walewskiego, 
Meteor, 1933, nr 1–2, s. 55. 

145  HIERONIM FEICHT, Dzieje reformy muzyki kościelnej w Polsce, Muzyka Kościelna, 3: 1928, nr 11–
12, s. 195; por. JÓZEF SIEROSŁAWSKi, Korespondencja, Muzyka Kościelna, 1900, nr 12, s. 55. 
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W Bydgoszczy małe seminarium prowadzono w latach 1931-1933. Śpiewu i muzyki uczył tu 
m.in. ks. Franciszek Kellner. Dyrektorem w drugim i ostatnim roku istnienia placówki był 
ks. Hieronim Feicht.  

W latach 1957-1962 w małym seminarium na Kleparzu muzyki uczyli ks. Henryk Ostrzołek, 
ks. Florian Pieczara i Ludwik Michniewski. 

Nadto w latach 1899-1933 misjonarze prowadzili także Arcybiskupie Małe Seminarium we 
Lwowie. W latach 1919-1926 prefektem był ks. Hieronim Feicht, w latach 1929-1932 urząd 
ten pełnił ks. Józef Orszulik, zaś w okresie 1932-1933 – ks. Teodor Olszówka. Wszyscy byli 
dobrymi muzykami. 

Jeżeli chodzi o muzyczne kształcenie kleryków seminarium wyższego, to poza osobami 
wymienionymi przy omawianiu początku studium filozoficzno-teologicznego na Kleparzu, 
największe zasługi w muzycznej edukacji kleryków misjonarskich położył Bolesław Wallek-
Walewski. Z krótkimi przerwami uczył kleryków w latach 1907-1943. Z czasem 
wykształcono własnych specjalistów: Hieronima Feichta, braci: Wendelina i Leona 
Świerczków, Karola Mrowca. W roku 1901 studium filozoficzno-teologiczne przeniesiono na 
Stradom. W 1910 r. utworzono Instytut Teologiczny. Także na Stradomiu klerycy grali  
w orkiestrze i śpiewali w chórze. Przez pewien czas istniała tu orkiestra mandolinowa. 
Zespoły muzyczne liczyły średnio po 20 osób. Zdolniejsi klerycy byli nauczani harmonii, gry 
na fortepianie i organach. Seminaryjne zespoły uświetniały przede wszystkim akademie np. 
imieninowe ku czci wizytatora ks. Józefa Kryski, akademie ku czci św. Tomasza, św. Cecylii, 
hucznie obchodzono rok beethovenowski w 1927 r. Nadto chór klerycki występował także 
poza Stradomiem, zarówno podczas uroczystości kościelnych (synody, kongresy) jak  
i państwowych (na Wawelu: podczas wizyt premiera, rządu, izb parlamentu; podczas 
pogrzebu Józefa Piłsudskiego). Wielokrotnie występowano na antenie polskiego radia. Jak 
wynika z kroniki prowadzonej w kleryckim czasopiśmie „Meteor”, przed II wojną światową 
repertuar chóralny obejmował ok. 260 utworów (m.in. dzieła Beethovena, Brahmsa, 
Chlondowskiego, Feichta, Flaszy, Garbusińskiego, Gieburowskiego, Gorczyckiego, 
Gounoda, Griega, Gruberskiego, Haendla, Hasslera, Haydna, Liszta, Maklakiewicza, 
Maszyńskiego, Mendelssohna, Moniuszki, Niewiadomskiego, Nowowiejskiego, Orszulika, 
Perosiego, Pękiela, Richlinga, Rossiniego, Sierosławskiego, Stehlego, Surzyńskiego, 
Świerczków, Verdiego, Verhulsta, Vrankena, Wacława z Szamotuł, Wagnera, Wallek-
Walewskiego, Witta, Żeleńskiego); wokalno-instrumentalny ok. 30 dzieł (m.in. Beethovena, 
Berlioza, Bizeta, Dvořaka, Garbusińskiego, Griega, Liszta, Mańskiego, Szarzyńskiego, 
Verdiego, Wagnera, Wallek-Walewskiego); instrumentalny ponad 100 kompozycji (m.in. 
Beethovena, Belliniego, Boieldieu, Chopina, Czajkowskiego, Flotowa, Glinki, Griega, 
Gounoda, Haendla, Haydna, Mascagniego, Méhula, Mendelssohna, Moniuszki, Mozarta, 
Ogińskiego, Paderewskiego, Rossiniego, Saint-Saënsa, Schumanna, Sierosławskiego, 
Verdiego, Wagnera, Wallek-Walewskiego, Webera). 

W latach trzydziestych wykłady z muzykologii prowadził ks. Hieronim Feicht. W kole 
teologów prężnie działała sekcja muzyczna. Owocem jej prac były liczne referaty, artykuły. 
To na łamach „Meteora” pojawiały się pierwsze publikacje Franciszka Cholewy, Hieronima 
Feichta, Franciszka Kellnera, Mariana Michalca, Józefa Orszulika, Pawła Podejki, Leona  
i Wendelina Świerczków i innych misjonarskich muzyków. Poziom muzycznej edukacji 
misjonarzy na Stradomiu został dostrzeżony przez jednego z najwybitnijeszych polskich 
muzykologów. W 1928 r., na łamach „Głosu Narodu” prof. dr Zdzisław Jachimecki pisał: 
Klasztor OO. Misjonarzy jest niewątpliwie jedynym z pośród krakowskich zakonów, który 
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położył na edukację muzyczną silny nacisk w swoich zadaniach ideowych. W dalszych 
słowach prof. Jachimecki pisze wręcz o klasztornej szkole muzycznej u misjonarzy. 

Nadmieńmy, że po II wojnie światowej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
kształcili się m.in. albertyni, augustianie, benedyktyni, bonifratrzy, bracia mniejsi 
(franciszkanie), cystersi, filipini, kameduli, kanonicy regularni, karmelici, klaretyni, 
kombonianie, michalici, paulini, pijarzy, salwatorianie, zmartwychwstańcy. Zajęcia 
muzyczne prowadzili ks. Karol Mrowiec, ks. Józef Weissmann, ks. Marian Michalec, ks. 
Tadeusz Wyszyński, ks. Henryk Ostrzołek, ks. Tarsycjusz Sinka, Jan Rybarski, ks. Wojciech 
Kałamarz. Łatwo zauważyć, że misjonarze mieli znaczny wpływ na edukację muzyczną 
polskiego duchowieństwa zakonnego i byli do tego dobrze przygotowani. 

Jednak na Stradomiu od lat siedemdziesiątych poziom muzycznego kształcenia obniżał się. 
Upadał stopniowo śpiew chóralny, by w latach dziewięćdziesiątych niemal zupełnie 
zaniknąć. Z pewnością związane jest to z krótszym okresem formacji i coraz mniejszą liczbą 
alumnów. W 1962 r. zlikwidowano małe seminarium, w którym wychowankowie – w dużej 
mierze późniejsi klerycy misjonarscy – czas mieli przepełniony muzyką. W okresie po 1962 r. 
chór występował podczas domowych uroczystości, także w wielu miejscach Krakowa i poza 
miastem. Krótko, bo tylko w latach 1964 i w 1973-1974 istniała orkiestra. Klerycy chodzili na 
koncerty do filharmonii, organizowane były spotkania z wybitnymi muzykami. Około roku 
1969 ukonstytuował się działający do dzisiaj zespół klerycki uprawiający religijną muzykę 
rozrywkową. Od 1984 r. mury stradomskie goszczą również Przegląd Piosenki Religijnej 
Vincentiana.  

Co do podręczników używanych w okresie 1865-2000, to były to: Graduale de tempore et de 
sanctis, Ratisbonae 1882; Jan Siedlecki, Cantionale ecclesiasticum, Kraków 1882; Mieczysław 
Surzyński, Nowa szkoła chorału gregoryańskiego, Warszawa-Lipsk 1913; Liber usualis, 
Romae-Tornaci 1923; Liber antiphonarius, Paris 1924; Robert Gajda, Mały podręcznik dla 
nauki chorału gregoriańskiego, Katowice 1938; Grzegorz Maria Suñol, Zasady śpiewu 
gregoriańskiego, Poznań 1957; Wojciech Lewkowicz, Muzyka sakralna, Warszawa 1961; 
Graduale triplex, Solesmes 1979; Edward Hinz, Chorał gregoriański, Pelplin 1999; Dom 
Eugène Cardine, Semiologia gregoriańska, Kraków 2000. Nadto obszerna literatura 
dotycząca historii i teorii muzyki, książki i czasopisma. W bibliotece stradomskiej znajduje 
się pokaźna ilość parytytur i wyciągów fortepianowych wielkich dzieł muzyki klasycznej, 
sporo literatury organowej, pianistycznej, kameralnej, wokalnej, nie wspominając  
o twórczości chóralnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej rodzimych twórców.  

Także w XX wieku misjonarze włożyli poważny wkład w muzyczne kształcenie 
duchowieństwa diecezjalnego: 

Seminarium Częstochowskie: ks. Wendelin Świerczek (1930-1936), ks. Józef Weissmann 
(1939-1946), ks. Karol Mrowiec (1947-1949). W późniejszych latach uczył tu ks. Marian 
Michalec. 

Śląskie Seminarium Duchowne. Misjonarze zarządzali nim w latach 1935-1954. Muzyki 
uczył tu ks. Franciszek Cholewa (1938 r.). W latach 1939-1955 (z przerwą 1940-1945) chórem 
dyrygował ks. Józef Weissmann.  

Seminarium w Sandomierzu. W latach 1942-1966 w kształcenie muzyczne kleryków 
zaangażowany był ks. Wendelin Świerczek. Poza różnorodnymi wykładami muzycznymi 
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prowadził chór seminaryjny, amatorski zespół sceniczny, chór katedralny (świecki), szkołę 
organistowską.  

Seminarium w Tarnowie. Zaraz po II wojnie światowej krótko uczył tu ks. Ludwik Sieńko. 
Po nim, w latach 1945-1947 wykładał ks. Karol Mrowiec, zaś w latach 1947-1963 – ks. Józef 
Pawelczyk. 

Seminarium w Gorzowie Wielkopolskim/Paradyżu. W latach 1947-1988 w nauczanie 
muzyki zaangażowani byli: ks. Leon Świerczek (1947-1951), ks. Wincenty Węgrzyn (1951-
1961), ks. Józef Weissmann (1961-1962), ks. Henryk Ostrzołek (1962-1971), ks. Tarsycjusz 
Sinka (1971-1988). Trzeba zauważyć, że seminarium gorzowskie początkowo kształciło 
kapłanów dla ogromnej części Polski: dla diecezji gdańskiej do 1957 r., koszalińsko-
kołobrzeskiej do 1972 r. i szczecińsko-kamieńskiej do roku 1981.  

Seminarium w Gdańsku-Oliwie (1957-1998). Wykładowcami muzyki kościelnej  
i dyrygentami chóru kleryckiego byli tutaj: ks. Wilhelm Ciemała (1957-1958), ks. Tarsycjusz 
Sinka (1958-1961), ks. Wincenty Węgrzyn (1961-1971), ks. Henryk Ostrzołek (1972-1976). 

 

Aby właściwie ocenić pozycję jaką muzyka odegrała w misjonarskiej edukacji w XX w. warto 
skonfrontować misjonarską praktykę z zaleceniami Kościoła. W XX w. pojawiło się bowiem 
sporo ważnych dokumentów regulujących naukę muzyki w seminariach. Po ich lekturze 
łatwo zauważyć, iż misjonarze nie tylko realizowali zalecenia Kościoła, ale nawet 
urzeczywistniali marzenia muzykologów kościelnych wyrażane na różnego rodzaju 
zjazdach, przepełniając muzyką seminaryjne życie. Wymieńmy najważniejsze dokumenty 
Kościoła Powszechnego i polskiego: w 1903 r. ukazało się motu proprio Piusa X Inter 
pastoralis officii sollicitudines; w 1917 r. Kodeks Prawa Kanonicznego; w 1928 r. konstytucja 
apostolska Piusa XI Divini cultus sanctitatem; w 1947 r. encyklika Mediator Dei Piusa XII;  
w 1949 r. List Kongregacji dla Spraw Seminariów i Uniwersytetów; w 1955 r. encyklika 
Musicae sacrae disciplina Piusa XII; w 1958 r. Instrukcja o Muzyce Sakralnej i Liturgii Świętej 
Kongregacji Obrzędów; w 1963 r. program nauczania dla wyższych seminariów w Polsce 
przygotowany przez Podkomisję dla Muzyki Sakralnej i Śpiewu przy Komisji Liturgicznej 
Episkopatu Polski; w 1963 r. konstytucja o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium Soboru 
Watykańskiego II; w 1967 r. instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram Świętej 
Kongregacji Obrzędów; w 1971 program nauczania muzyki kościelnej w seminariach 
duchownych w Polsce, ustalony na Kongresie Teologów Polskich w Lublinie, a zalecony do 
wprowadzenia przez wydaną w 1979 instrukcję Episkopatu Polski; w 1979 r. instrukcja  
O muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II Episkopatu Polski; w 1979 r. Instrukcja  
o formacji liturgicznej w seminariach Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w Rzymie; 
w 1999 r. ukazały się Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. 

Szczegółowo omawiam te dokumenty w innym miejscu146. Wynika z nich, iż Kościół zawsze, 
także w XX w. przykładał wagę do muzycznie praktycznego i teoretycznego wychowania 
duchowieństwa. Da się jednak zauważyć ewolucję podejścia z ogólnych zaleceń I połowy XX 
w. w bardziej usystematyzowane wskazania obecne w dokumentach II połowy XX w. Status 
muzyki w seminariach przekształcił się z ćwiczeń praktycznych w wykłady. Muzyka jest 
obecnie jedynym przedmiotem wykładanym w seminariach przez wszystkie lata studiów. 

                                                      

146  Por. WOJCIECH KAŁAMARZ, Muzyka u misjonarzy, Kraków 2009, materiały w druku. 
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Alumni muszą – na równi z innymi przedmiotami – uzyskiwać ocenę z muzyki kościelnej. 
Wykładowców tego przedmiotu włączono w skład grona profesorskiego, na równi ze 
specjalistami z innych dziedzin nauki. Jednak wzrost rangi przedmiotu nie ma za bardzo 
przełożenia na poziom nauczania. Ambitne marzenia muzyków kościelnych biorących 
udział w Zjeździe Zakładów Teologicznych w Lublinie w dniach 3–5 lipca 1923147 znalazły 
swoje urzeczywistnienie dopiero w programach nauczania z lat 1963 i 1971. 

Programy nauczania z 1963 i 1971 r. w dużym uogólnieniu opierały muzyczną edukację na 
trzech filarach: wykłady z muzyki kościelnej, wspólny śpiew (na którym poznawano np. 
pieśni kościelne) i chór. Aktualna ratio studiorum z 1999 r. ogranicza się jedynie do podania 
tematyki wykładów. Sprawy wspólnego śpiewu (na którym poznawane są pieśni kościelne) 
i chóru (zarówno schola cantorum do wykonywania śpiewów gregoriańskich jak i chóru 
wielogłosowego) pozostawione są odrębnej dla każdego seminarium ratio formationis. 
Obecny plan nauczania zawiera następujące wytyczne: I rok - wybrane zagadnienia  
z ogólnych zasad muzyki, tj.: podstawowe elementy notacji muzycznej, zjawiska rytmiczno-
metryczne, agogika, dynamika, interwały, gamy, tonacje oraz podstawowe zasady emisji 
głosu; II rok - ogólne zasady chorału gregoriańskiego, notacja chorałowa, ćwiczenia 
emisyjne, wybrane śpiewy gregoriańskie, podstawowe tony psalmów responsoryjnych;  
III  rok - formy monodycznej muzyki liturgicznej (psalmodia, hymnodia, sekwencje, tropy, 
antyfony, responsoria, pieśni), zasady chorału gregoriańskiego, antyfony i responsoria  
z rytuałów, śpiew Liturgii Godzin; IV rok - historia muzyki kościelnej wielogłosowej, 
teoretyczne podstawy funkcji scholi, kantora, psałterzysty; V rok - wybrane zagadnienia  
z instrumentoznawstwa, budowa i funkcje organów, śpiewy mszalne i pozamszalne 
diakona, śpiewy Wielkiego Tygodnia i Liturgii Godzin; VI rok - omówienie najważniejszych 
dokumentów dotyczących muzyki w liturgii – Musicam sacram, instrukcja Episkopatu 
Polski o muzyce w liturgii po Soborze Watykańskim II, dokumenty synodalne (regulamin 
organisty), ćwiczenia z zakresu śpiewów mszalnych i pozamszalnych prezbitera148.  

Niektórzy współcześni usprawiedliwiają niższy poziom muzycznego kształcenia 
duchownych traktowaniem muzyki jako rozrywki. Niejednokrotnie słyszałem tłumaczenie, 
iż w dawnych czasach klerycy mieli dużo czasu, nie wyjeżdżali do domu, dni wolne 
przeżywali razem, a ponieważ nie było innych form rozrywki, więc te chwile wypełniano 
zajęciami muzycznymi. Dzisiaj zaś istnieje więcej możliwości twórczego odpoczynku, nadto 
alumni częściej jeżdżą do domu, większy też nacisk kładzie się na tzw. „akcje”, czyli 
zaangażowanie kleryków w czynną pomoc potrzebującym. W takich opiniach jest dużo racji. 
Jednak poznając historię, łatwo można się przekonać o zbyt dużym uogólnieniu 
zachodzącym w tego rodzaju twierdzeniach. Właśnie z okresu, w którym misjonarscy 
wychowankowie byli najbardziej pochłonięci muzyką pochodzą liczne świadectwa różnych 
form spędzania wolnego czasu. Grano w piłkę, w krykieta, w szachy, kości, klerycy chodzili 
na liczne wycieczki, na basen, zwiedzali zabytki, nadto organizowali koła zainteresowań 
(np. astronomiczne), uprawiali sport, wystawiali sztuki teatralne. Wielu z tych zajęć 
towarzyszyła muzyka. Można wręcz powiedzieć, iż większa ilość czasu poświęcana muzyce 
owocowała większym zaangażowaniem w różne dziedziny działalności. A przecież 

                                                      

147  HENRYK NOWACKI, Śpiew gregorjański w seminarjach, [w:] Pamiętnik drugiego Zjazdu odbytego w 
Lublinie 3 VI –5 VII 1923, Włocławek 1924, s. 85-88. 

148  Por. Konferencja Episkopatu Polski, Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, 
s. 198–199. 
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niezmiennie doba liczyła 24 godziny, zaś zajęcia rekreacyjne nie były przedmiotem 
studiów...  

Misjonarze najprawdopodobniej dostrzegali wpływ muzyki na poziom kształcenia 
intelektualnego. To, o czym dzisiaj możemy czytać w różnego rodzaju publikacjach, to co  
w niektórych ośrodkach kształcenia stosuje się w praktyce, misjonarze od lat stosowali 
intuicyjnie. 

 

4. WPŁYW WYKSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO NA INNE POLA DZIAŁALNOŚCI MISJONARSKIEJ 

O wpływie muzyki na różne sfery życia człowieka nie trzeba przekonywać149. Wprawdzie  
w różnym stopniu, ale wiemy o tym wszyscy. Wszak już biblijny Dawid grą na harfie leczył 
swego władcę ze smutków. Wielcy starożytni filozofowie: Pitagoras, Platon, Arystoteles 
wiedzieli o harmonizujących wnętrze człowieka walorach muzyki. Immanuel Kant muzykę 
nazywał wręcz lekiem, bo przez wpływ na duszę oddziałuje ona też na ciało. Od 
kilkudziesięciu lat ośrodki muzykoterapeutyczne na całym świecie badają wpływ muzyki na 
organizm człowieka. Uczeni zauważają na przykład, iż muzyka Beethovena, Vivaldiego  
i Straussa harmonizuje i integruje rytm pracy serca i mózgu. Muzyka Mozarta wpływa na 
układ nerwowy i aktywność sensomotoryczną człowieka150. Jak pisze Krystyna Forowicz na 
łamach „Rzeczpospolitej”, powołując się na wyniki badań naukowych m.in. amerykańskich 
neurobiologów: Uczniowie, którzy uczą się muzyki czynią większe postępy i w innych 
przedmiotach. (…) Młodzież ze szkół średnich w Kalifornii poddana testom na inteligencję 
uzyskała lepsze wyniki, jeśli przedtem przez kwadrans słuchała muzyki Mozarta151. Jeden  
z najbardziej rozwiniętych krajów świata – Japonia, od lat przykłada wielką wagę do 
muzycznego wykształcenia swoich obywateli. W szkolnictwie ogólnokształcącym, a więc nie 
w specjalistycznie muzycznym, lecz powszechnym, zarówno w stopniu podstawowym 
(klasy 1–6) jak i w średnim (7–9) zajęcia muzyczne odgrywają poważną rolę. Shiro Fujita – 
dyrektor Yamaha Music Foundation Tokyo – pisze: Uznanie roli wychowania muzycznego 
w wyrabianiu zręczności i pobudzaniu wrażliwości ucznia, a tym samym w kształtowaniu 
całej jego psychiki i osobowości, stało się przyczyną stałego rozwoju tego przedmiotu, 
dorównującego rozwojowi innych przedmiotów szkolnych. Nic dziwnego, że do 
wychowania muzycznego przykłada się w Japonii taką samą wagę, jak do języka 
japońskiego, czy do matematyki. Staje się ono coraz bardziej zróżnicowane i kreatywne. 
Można tu dodać, że od 4 klasy uczniowie grają na instrumentach dętych drewnianych lub 
smyczkowych, że w szkołach japońskich istnieją zespoły fletowe, małe orkiestry dęte, a 20 % 
                                                      

149  Por. JAN WIERSZYŁOWSKI, Psychologia muzyki, Warszawa 1970, s. 255-269. 

150  Por. MARTA KAWCZYŃSKA, Muzykoterapia – dlaczego trzeba słuchać Mozarta, www.gazeta.pl, 
16 maja 2003. Oczywiście istnieją takie gatunki – z poważnym nadużyciem użyję tu terminu „muzyki” 
– jak techno, której praktykowanie może spowodować w człowieku różnego rodzaju patologie. 
Znamienne, że medycyna i neuropsychologia wolą ten gatunek nazywać „manipulacją 
psychosomatyczną” przestrzegając jednocześnie przed tragicznymi skutkami poddania się jej: techno 
obfituje w rozmaite czynniki działające nie tylko na wzrok i słuch, ale będące także zmasowaną 
polisensoryczną «nadstymulacją» – obce naszej fizjologii wibracje, impulsy dźwiękowe i wizualne  
o częstotliwościach psychoaktywnych, czyli pokrewnych do częstotliwości typowych dla układu 
nerwowego człowieka, mogących więc szczególnie łatwo jego działanie zakłócić, a nawet trwale 
uszkodzić. DOROTA ZARĘBSKA, Wielki odlot, Charaktery, 1998, nr 9 (20), s. 14. 

151  KRYSTYNA FOROWICZ, Uczeni zgłębiają dźwięki, „Rzeczpospolita”, 1996, nr 35 (4289), s. 27.  
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szkół może się poszczycić nawet zespołami symfonicznymi152. Jeżeli dodamy, że dzieci są 
uczone kształcenia słuchu, solfeżu, zasad harmonii, kompozycji, że nawzajem oceniają swoją 
twórczość muzyczną i jej wykonania, nadto podkreślimy fakt, że mowa tu o szkołach 
ogólnokształcących, a nie o muzycznych – łatwo powiążemy osiągnięcia japońskiego narodu 
z modelem kształcenia. Jak to się jednak dzieje, że dzieci poddane muzycznemu kształceniu 
mają lepsze wyniki? Czy ta zależność zachodzi tylko w przypadku dzieci? 

W tych i wielu innych opiniach dużo jest twierdzeń opartych na obserwacji, doświadczeniu, 
intuicji, we wschodnich kulturach antycznych często ubranych w piękne legendy i podania. 
Zapewne i misjonarze zdawali sobie sprawę z niebagatelnego oddziaływania muzyki na 
życie człowieka. Zanim jednak przyjrzymy się bezpośrednim powiązaniom muzycznej 
edukacji z kształtowaniem innych umiejętności w ramach formacji seminaryjnej, spójrzmy 
na naukowe uzasadnienie takich twierdzeń. W ostatnich bowiem latach, można rzec –  
w ostatnich dwóch dekadach – wzmogły się badania nad poznaniem tego, w jaki sposób 
człowiek tworzy, odbiera i wykonuje muzykę, w których rejonach mózgu dokonują się te 
procesy, jaki wpływ mają one na inne sfery ludzkiej działalności itp. Zwolennicy teorii 
wpływu muzyki na człowieka dysponują dzisiaj naukową aparaturą (nowoczesne metody 
obrazowania, skanowania: MEG – magnetoencefalografia, PET – pozytonowa emisyjna 
tomografia komputerowa, MRI – magnetyczny rezonans jądrowy) i metodami badawczymi 
pozwalającymi uwiarygodnić swoje twierdzenia rzetelnym aparatem naukowym. Różnego 
rodzaju muzyka powoduje u człowieka zmiany w zapisie EEG (elektroencefalografia),  
w ciśnieniu tętniczym krwi, w częstości pracy serca, w pracy systemu pokarmowego, 
nerwowego, w aktywności gruczołów dokrewnych i w aktywności różnych obszarów 
mózgu153.  

Bardzo ciekawe są spostrzeżenia Alfreda A. Tomatisa – lekarza, laryngologa, foniatry, 
chirurga i terapeuty. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, m.in. na 
środowiskach klasztornych, a więc na ludziach dorosłych, pisze on o aktywizującej mózg 
funkcji muzyki. Według niego, im więcej człowiek śpiewa, muzykuje, tym sprawniej działa 
jego mózg. Największe, zdaniem Tomatisa, zasługi w dynamizowaniu mózgu mają wysokie 
częstotliwości, czyli muzyka bogata w wysokie alikwoty, do której Tomatis zalicza przede 
wszystkim chorał gregoriański154. Odpowiedzialnym za aktywizującą funkcję mózgu jest 
narząd Cortiego155. W ślimaku, na wypustkach włoskowych (włoskowatych) komórek 
słuchowych narządu Cortiego, dźwięk przeobrażony zostaje w impulsy elektryczne. Ich 
energia przechodzi nerwami do kory mózgowej, skąd przekazywana jest na całe ciało. To 
decyduje o dynamice całego człowieka156. Oczywiście najefektywniej dynamizują wysokie 
częstotliwości, a więc dźwięki bogate w wysokie alikwoty, ponieważ – jak twierdzi Tomatis 

                                                      

152  SHIRO FUJITA, Wychowanie muzyczne w japońskich szkołach ogólnokształcącyh po wprowadzeniu 
elektronicznych instrumentów klawiszowych, [w:] Wychowanie muzyczne i nauka o muzyce wobec przemian 
kulturowych i cywilizacyjnych, red. Janusz Zathey, Kraków 2003, s. 51. 

153  Por. AGNIESZKA KAZIMIERCZUK, Lecznicza moc muzyki, „Żyjmy Dłużej”, nr 7, 1999, s. 20-21. 

154  Podobne uzasadnienie Tomatis znajduje dla muzyki Mozarta. Por. ALFRED A. TOMATIS, Ucho 
i śpiew, Lublin 1995, s. 49-50. 

155  Por. tamże, s. 18-20. 

156  Por. PAUL P. MADAULE, Audio-psycho-fonologia dla śpiewaków i muzyków, Lublin 1995, s. 68.   
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– komórek odpowiedzialnych za wysokie częstotliwości jest ponad 24.000, tych 
odpowiedzialnych za niskie mamy jedynie kilkadziesiąt, zaś za średnie  kilkaset157.  

Jednak ucho, czyli to czego słuchamy, ma również wpływ na inne funkcje w organizmie. 
Jedno z bardzo czułych, zewnętrznych rozgałęzień nerwu błędnego (nervus vagus) znajduje 
się na błonie bębenkowej, oddzielającej przewód słuchowy zewnętrzny od ucha 
środkowego. Przez to, że nerw błędny oddziałuje prawie na wszystkie organy wewnętrzne 
(krtań, gardło, płuca, serce, żołądek, wątroba, nerki, jelita), dźwięki są w stanie wywoływać 
ich reakcje (często bardzo negatywne, jak np. zaburzenia czynności organów 
wewnętrznych): Takie przypadki mogą wystąpić szczególnie przy dźwiękach niskich, które 
powodują, że błona bębenkowa drga wolniej, ale ze znacznie większą amplitudą, dając 
energii impulsów odpowiednio większą siłę158. 

Jak twierdzi Norman M. Weinberger - doktor psychologii doświadczalnej, pracujący na 
Wydziale Neurobiologii i Zachowania Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine - Muzyka 
aktywizuje wiele obszarów rozproszonych po całym mózgu, także te, które zwykle pełnią 
inne funkcje poznawcze159. Wiadomo, iż słuchając muzyki dokonujemy różnorakich operacji 
myślowych, gdyż poza zwykłym odbiorem wysokości dźwięków, odbieramy także ich 
uszeregowanie, układ rytmiczny, metryczny, głośność, barwę, zabarwienie emocjonalne160, 
złożone zjawiska jak harmonię, rozmaite kontrapunkty tworzące konstrukcje oparte na 
różnych brzmieniach instrumentalnych o charakterystycznym układzie alikwotowym. To 
wszystko włożone jest w specyficzny czas muzyczny i ruch. Nadto wiemy, iż wielokrotne 
stymulowanie obszarów odpowiedzialnych ogólnie mówiąc za odbiór, odtwarzanie, czy 
tworzenie muzyki – rozwija mózg. Weinberger zauważa, że uczenie się muzyki zwiększa 
liczbę neuronów zaangażowanych w jej przetwarzanie161. Coraz częściej słyszy się przeto 
opinie o konieczności muzycznego kształcenia nawet tych, którzy nie przejawiają 
szczególnych zdolności muzycznych. Muzyka ma bowiem ogromne znaczenie dla rozwoju 
umysłowego.  

Jednak, czy misjonarze mieli dobre intuicje tylko wobec aktywizującej, rozwijającej umysł 
funkcji muzyki? Jeśli uwzględnić najnowsze badania dokonane za pomocą technik 
obrazowania, to znajdziemy także sporo argumentów dla uzasadnienia intuicji ks. Jeana 
Bonneta i ks. Piotra Śliwickiego. Przypomnijmy – ograniczali oni muzyczne życie  
w seminariach, zaś J. Bonnet przez pewien czas uważał muzyków za nieodpowiednich do 

                                                      

157  Por. A.A. TOMATIS, Ucho i śpiew, dz. cyt., s. 19. 

158  Tamże, s. 52. 

159  NORMAN M. WEINBERGER, Co nam w mózgu gra, „Świat Nauki”, wydanie specjalne nr 1, 2007, 
s. 42. Podczas słuchania muzyki oprócz kory słuchowej aktywizują się fragmenty płata skroniowego, 
ciemieniowego, czołowego, jak również móżdżek. 

160  Na podstawie obrazów mózgu uzyskanych metodą emisyjną tomografii pozytonowej 
Weinberger potwierdził także różnoraki wpływ konsonansów i dysonansów na obszary mózgu 
odpowiedzialne za emocje. 

161  Tamże s. 46-47. Objętość istoty szarej w zakrętach Heschla, czyli w pierwszorzędowej korze 
słuchowej, u profesjonalnych muzyków jest większa o 130 procent niż u niemuzyków. U dzieci, które 
w ciągu 15 miesięcy co najmniej 2,5 godziny w tygodniu grały na instrumentach muzycznych, o 25 % 
wzrosła objętość obszaru ciała modzelowatego, a więc części mózgowia, które prawdopodobnie 
odpowiada za wymianę informacji pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgową. 
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święceń kapłańskich. Według niego byli to ludzie gnuśni, zniewieściali i wydelikaceni. Jak 
pisze na łamach „Świata Nauki” Eckart Altenmüller: Gdy muzyka wywołuje jedno z tych 
doznań rozkoszy – [w mózgu] uaktywnia się układ nagrody, część naszego układu 
limbicznego – mózgowego ośrodka emocji – podobnie jak podczas pobudzenia seksualnego, 
jedzenia czy odurzenia narkotykiem162. Jeśli więc zdaniem naukowców doznania muzyczne 
to niemal to samo, co doznania erotyczne, smakoszostwo czy upojenie narkotyczne… 

 

Niewątpliwie muzyczne kształcenie oddziaływało na inne sfery aktywności misjonarskiej. 
Wystarczy uświadomić sobie, iż podstawowym zadaniem misjonarza jest głoszenie 
Ewangelii. Aby spełnić to zadanie student musi nabyć wiele umiejętności właściwych także 
muzycznemu wykształceniu. Co bardziej od muzyki może dać lepsze rzemiosło dla 
umiejętnego przekazu słowa. Na pewno czyni to aktorstwo, w większym stopniu poezja, ale 
i one posługują się środkami muzycznymi, by lepiej dotrzeć do człowieka z treścią. Na 
przykład: przez zmianę tempa można zmienić charakter utworu muzycznego, podobnie od 
tempa mówienia zależy waga i charakter ludzkiej wypowiedzi. W muzyce odnajdujemy 
wiele gestów z mowy i życia emocjonalnego. Figury retoryczne używane w muzyce 
barokowej mają mocne zakorzenienie w ludzkiej mowie: jak powinna wyglądać linia 
melodyczna poszczególnych emocji, jak je wyraziście artykułować – tego znakomicie uczy 
muzyka. Jak subtelnie zagęszczać i rozrzedzać emocje uczy ład klasycznych kompozycji 
muzycznych. Jak poważny wpływ na atrakcyjność wypowiedzi ma jej rytm, jak 
niebagatelnym czynnikiem jest tembr głosu, tego nauczyć się możemy na zajęciach 
muzycznych. Jak wyważyć doskonałą konstrukcję kazania uczą kompozycje np. 
renesansowe czy klasyczne. Jak budować rozmaite formy kazań uczą poszczególne 
muzyczne gatunki. Jak bogatą melodią może być ludzka mowa uczy przerysowany 
schoenbergowski sprechgesang. Jak konstruować język odnoszący się poza znaczenie, jak 
dotykać słowem nieuchwytnego piękna, jak mówić o rzeczach niedosiężnych w sposób 
najbardziej bezpośredni – tego uczy muzyka, czyli język z jednej strony wysoce abstrakcyjny, 
z drugiej zaś, przez swoją emocjonalną strukturę, najbardziej bezpośredni. Nadto 
emocjonalność języka muzycznego wydaje się wpływać na wrażliwość człowieka potęgując 
ją, co jest efektem wysoce pożądanym, zwłaszcza u ludzi posyłanych do pracy wśród 
innych. Uczenie się muzyki rozwija pamięć, co przydać się może nie tylko kaznodziejom, ale 
każdemu człowiekowi zajmującemu się nauką. 

Na końcu poprzedniego punktu został podany plan nauczania przedmiotu muzyka 
kościelna. Przyjrzyjmy się bliżej jak niektóre tematy mogą oddziaływać na seminarzystów.  

Studenci na pierwszym roku poznają zasady muzyki. Oczywiście nie wszyscy opanują 
solfeż, czy praktycznie zastosują notację muzyczną, ale przynajmniej niektórzy – zdolniejsi  
i bardziej pracowici – nie będą musieli uczyć się kapłańskich śpiewów metodą powtarzania, 
lecz zdobędą niezbędne narzędzia, by sprawnie posługiwać się zapisem nutowym. 

Poznawanie, a tym bardziej praktyczne wykonywanie muzyki różnych epok ma ogromny 
wpływ na kształtowanie człowieczeństwa. Chorał gregoriański to melodie proste, dostojne, 
niemal wolne od zmysłowych wzruszeń, a jednak potężnie zawierające wszystkie szlachetne 
uczucia ludzkiego serca: radość, smutek, żal, wzniosłość, prośbę. Chorał wydaje się 
doskonałą muzyką uduchowionego, anielskiego człowieka, który czystym duchem jednoczy 
                                                      

162  ECKART O. ALTENMÜLLER, Muzyka w głowie, „Świat Nauki”, nr 1, 2004, s. 64.  
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się z Wiekuistym. Polifonia renesansu wydaje się wychodzić naprzeciw zjednoczeniu fides et 
ratio, wiary i rozumu. Bez tej jedności ludzkie poznanie zawsze będzie niepełne jak pisał Jan 
Paweł II w swojej encyklice. Renesansowa polifonia ukazuje dźwiękową postać 
intelektualnego mistycyzmu, pokazuje humanizm teocentryczny i czyni to w sposób 
absolutnie piękny. Jakże wielkim dobrem jest muzyka baroku ze swoją mową dźwięków,  
z prymatem słowa, za którym podążają dźwięki. Czy te założenia nie są zgodne  
z pragnieniem liturgii Kościoła, by muzyka odzwierciedlała słowo? Słowo, przez które 
wszystko się stało, wspaniałym narzędziem muzyki baroku ukazuje swoje niepowtarzalne 
oblicze doskonałego piękna. Czy znów poprzez muzykę baroku człowiek nie uczy się 
ponadwerbalnie wypowiadać siebie, swoje najgłębsze pragnienie, czyli w istocie 
Wiekuistego? A muzyka klasycyzmu ze swoją próbą uwolnienia się od hegemonii słowa, 
niczym czysta emocja ponad znaczenie, wyższy stopień abstrakcji, chęć przekroczenia siebie, 
użycie dźwięku jako rzeczy znaczącej siebie. Czy klasyczna chęć przekroczenia siebie nie jest 
wołaniem o człowieka doskonalszego? Czy poznanie człowieka romantycznego 
uwięzionego w potężnych okowach żywiołów nieokiełznanych namiętności, z których nijak 
nie idzie się wyzwolić - nie jest z jednej strony bliskie wielu ludziom, a zdrugiej strony nie 
przestrzega przed wyniszczającym zniewoleniem? Jakże wielkiej otwartości, ogromnego 
dystansu do tego co nas tworzy, uczą nowe kierunki w muzyce XX wieku, nowe style  
i techniki. Ich poznawanie jest skuteczne dla innych sfer życia zwłaszcza wtedy, gdy uda się 
opanować choć jeden z języków różnych od modalności kościelnej czy harmonii funkcyjnej. 
Gdy wejdziemy w świat brzmień Arvo Pärta, system dźwiękowy Oliviera Messiaena, język 
Witolda Lutosławskiego, aforyzmy Antona Weberna, gdy poznamy nowe przestrzenie, 
odmienne organizacje czasu, zaskakujące barwy, gęste glissanda, „przypadkowy ład”, 
wtedy ukształtujemy człowieka otwartego na to co inne, a równie piękne, na nowe, a jednak 
na wskroś ludzkie, na nowatorskie, a jednak komunikatywne. Jakże w cudowny sposób 
poznanie nowej muzyki uczy człowieka otwartej postawy na inność i szacunku dla 
odmiennych wartości.  

Na piątym roku poza nauką śpiewów diakońskich klerycy poznają instrumenty. Główny 
nacisk położony jest na zagadnienia związane z organoznawstwem, ale wskazane jest 
posiadanie ogólnej wiedzy na temat innych instrumentów. Najpierw zapewne dlatego, by 
móc selektywnie słuchać utworów o większej obsadzie instrumentalnej163. Zwiększa się  
w ten sposób podzielność uwagi. Potem dlatego, iż organy – instrument obecnie na wskroś 
zwiazany z kościołem – posiadają rozmaite barwy instrumentale. Poznanie zatem 
poszczególnych instrumentów uczy wrażliwości na bogate brzmienie organów. Jednak 
znajomość różnych instrumentów jest też ważna dlatego, iż także tutaj klerycy poznają 
zjawiska, jakie zachodzą w innych sferach życia. Na przykład: tak, jak jedna fraza muzyczna 
grana na różnych instrumentach brzmi, a nawet znaczy różnie, tak i jedno zdanie 
powiedziane różnym głosem znaczyć móże odmienne rzeczy164. Jak wiele informacji tkwi w 
samej barwie dźwięku, na którą wpływ ma m.in. jego początek, czyli sposób wzbudzania 
dźwięku – o tym alumn przekonuje się na instrumentoznawstwie. 

Poza nauką muzyki w trakcie ćwiczeń czy wykładów przez wiele lat istniały w seminariach 
zespoły muzyczne. Muzykowanie w zespołach uczy współdziałania w grupie, osobistej 
odpowiedzialności za całość. Temperuje zapędy indywidualistyczne wprzęgając osobiste 
zdolności dla dobra ogółu. Wspólne tworzenie jednej emocji w trakcie zespołowego 
                                                      

163  Dlatego też ja materiał piątego roku realizuję na czwartym, czwartego zaś na piątym. 

164  Wyobraźmy sobie jakieś zdanie wypowiedziane przez głęboki bas i jaskrawy sopran. 



111 

 

wykonywania utworu uczy szczególnego rodzaju współodczuwania (empatii). Zarówno 
muzykowanie zespołowe jak i obcowanie z dziełem muzycznym np. poprzez słuchanie, ze 
względu na naturę dzieła muzycznego, powoduje doświadczenie jedności wielości (mimo 
wielości czynników współtworzących dzieło muzyczne, odczuwamy jedność determinującą 
piękno) i wielości jedności, cechy o których sporo pisał Roman Ingarden w swym dziele 
Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości. 

Pomijając powody, dla których Kościół przykłada ogromną wagę dla udziału muzyki w jego 
życiu, o czym można przeczytać w wielu dokumentach i wystąpieniach hierarchów165, 
stwierdzić możemy, iż rola muzyki w edukacji i formacji duchownych jest ogromna. Wiele 
związków jest nieuświadomionych a przez to i niedocenionych. Jednak dużo udało się 
misjonarzom intuicyjnie zauważyć i wprowadzić w życie z pożytkiem dla siebie i ludzi, do 
których przez wieki byli posyłani. Pozostaje mieć nadzieję, iż wczytując się w zalecenia 
Kościoła, poznając swoją historię, motywując badaniami naukowymi – udział muzyki  
w edukacji duchownych będzie wzrastał dla lepszej służby Bogu i ludziom.  

                                                      

165  Przytoczmy chociażby tylko przywoływane dokumenty Kościoła, dodajmy List do artystów 
JANA PAWŁA II, czy Nową pieśń dla Pana JÓZEFA RATZINGERA, Kraków 1999. 
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PEDAGOGIKA MUZYCZNA  
NA TLE WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI WYCHOWANIA 

Zofia Konaszkiewicz 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,Warszawa 

 

 

 

1. UWAGI O PEDAGOGICE MUZYCZNEJ 

Znakomity pedagog Henryk Neuhaus pisał: „Nigdy nie opuszcza mnie uczucie, że obcuję  
z cudem, gdy objaśniam uczniom genialne utwory wielkich muzyków, gdy razem staramy 
się zbadać, w miarę naszych możliwości, głębię tej twórczości, przeniknąć jej tajniki, 
zrozumieć jej prawidłowości, wznieść się na jej wyżyny. Wiem, że właśnie ta świadomość 
cudu i związana z tym radość, radość poznawania i odczuwania, stanowi cały sens mego 
życia i zmusza mnie jako pedagoga do daleko większej, niż przewiduje norma ofiarnej pracy 
bez żadnej dla siebie pobłażliwości”.166 Autor wielokrotnie w swojej pracy podkreślał, że 
starał się przede wszystkim rozbudzić u studentów umiłowanie muzyki. 

Jest to istota pedagogiki muzycznej na każdym poziomie i w każdym obszarze. Chodzi  
o zetknięcie z wielkością, pięknem, z arcydziełami i umiłowanie muzyki. Tak więc peda-
gogika muzyczna powinna być rozumiana jako transmisja wartości kultury, oczywiście 
kultury wysokiej. Wszystkie inne problemy są podrzędne w stosunku do tego 
najważniejszego celu. 

Wszelka pedagogika, a więc także pedagogika muzyczna, oznacza zarówno działalność 
wychowawczą jak i refleksję nad nią. Etymologia terminu pedagogika jest grecka, ale  
w naszym przypadku lepiej wiązać ją z chronologicznie późniejszą nazwą grecką, 
oznaczającą wyższą działalność wychowawczą – paideia. Było to, jak określa Bogdan 
Suchodolski, kształtowanie osobowości na dobrach kultury. Słowo to określało koncepcję 
wychowania, czy też jego ideał i równocześnie odpowiednią działalność.167 

Mamy więc pedagogikę i wychowanie, a także odwieczną dyskusję na temat wzajemnych 
stosunków  teorii i praktyki w wychowaniu, a tym samym w pedagogice. Obecnie coraz 
częściej podstawowy dla pedagogiki termin, jakim jest wychowanie, jest wypierany przez 
termin edukacja. Jeden z komentatorów tego zjawiska pisze, że jest to podmienianie, że 
termin edukacja jest „bardziej neutralny, techniczny i pozbawiony zabarwienia 
zniewalającego”168. W Encyklopedii Pedagogicznej brak jest hasła Edukacja, natomiast są 
zamieszczone hasła Pedagogika i Wychowanie.  

                                                      

166  H. NEUHAUS, Sztuka pianistyczna, Kraków 1970, PWM, s 22 

167  B. SUCHODOLSKI, hasło Pedagogika, Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1996, Fundacja 
Innowacja, s 535 

168  A. NALASKOWSKI, Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje, Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, s 13 

Nauczyciele to o wiele więksi stróże cywilizacji 
niż jakakolwiek inna grupa ludzi. 

Bertrand Russell  
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Pedagogikę muzyczną możemy zaliczyć do subdyscyplin pedagogiki, czy jak chcą inni do 
pedagogik wyspecjalizowanych. Nie jest ona jednak specjalnością uznaną formalnie, co ma 
swoje określone konsekwencje. W Encyklopedii Pedagogicznej nie jest, niestety, wymieniana. 

 

W dziedzinie pedagogiki muzycznej mamy w Polsce wiele znaczących osiągnięć, sporo 
błędów i porażek, a ostatnio, jak w wielu zakresach życia społecznego, wielkie materii 
pomieszanie. Dotyczy to zarówno szkolnictwa muzycznego, jak też powszechnego 
wychowania muzycznego i kształcenia nauczycieli. Objawia się w praktyce pedagogicznej, 
w badaniach naukowych, a także w teorii tej dyscypliny. 

Można powiedzieć, że pedagogika muzyczna wymaga między innymi kilku podstawowych 
założeń: 

- uznania hierarchii wartości w muzyce, przyjęcia tego, co historycznie uznano za wielkie, 
doniosłe, wartościowe, co trzeba koniecznie poznać, aby można było mówić o prawdziwym 
kontakcie z muzyką;  

- odpowiedniej relacji nauczyciel – uczeń, z uznaniem autorytetu nauczyciela jako 
przewodnika po świecie muzyki, a w zawodowym kształceniu muzycznym  
z poszukiwaniem mistrza; 

- wysiłku od ucznia i nauczyciela w procesie nauczania i uczenia się, czyli odwoływania się 
do strony wolicjonalnej człowieka, a nie tylko emocjonalnej i poznawczej, choć są one 
oczywiście także bardzo ważne. 

Dawniej było to oczywiste i nikomu chyba nie przychodziło na myśl, aby  dyskutować  
z tymi podstawowymi założeniami. Nie były chyba nawet jakoś specjalnie artykułowane. 
Dzisiaj te elementarne sprawy podaje się w wątpliwość, przeinacza, upraszcza. 

Pedagogika muzyczna, jak cała pedagogika, ma powiązania z innymi naukami, a więc  
z psychologią, socjologią, historią, filozofią. Ten problem na ogół w mniejszym lub 
większym stopniu  istnieje w świadomości pedagogów. Rodzi się jednak pytanie, jakie są 
zależności, powiązania, uwikłania pedagogiki muzycznej we współczesne teorie i koncepcje 
wychowania. Wydaje się, że ta sfera jest  całkowicie poza refleksją pedagogiki muzycznej 
zajętej niemal wyłącznie swoim terytorium. Pedagodzy muzyki, przy swoim coraz słabszym 
wykształceniu humanistycznym wynikającym z kolejnych reform studiów, najczęściej w 
ogóle nie zetknęli się z tymi teoriami i koncepcjami. 

W pełnym kształcie znane są one specjalistom i wydawać by się mogło, że zajmować się nimi 
powinna tylko teoria wychowania. Nie zdajemy sobie jednak dostatecznie sprawy z tego, że 
fragmenty, strzępki tych teorii istnieją w przestrzeni społecznej za sprawą mediów. Dzieje 
się to w sposób jawny, ale częściej ukryty. To one formują powszechną świadomość i wracają 
do nas opiniami decydentów, nastawieniami dzieci i młodzieży, naciskami rodziców. 
Zapożyczając tytuł książki Richarda M. Weavera można powiedzieć, że „idee mają 
konsekwencje”169. 

Dokonuje się to za sprawą mediów, które mają określony kształt i charakter. W mediach 
przekazywana jest określona wizja człowieka. Nie rozwijając tematu można zauważyć, że 
eksponowane są  najczęściej koncepcje zupełnie inne niż te, gdzie wychowanie jest 
rozumiane jako pokoleniowa transmisja zdobyczy kulturowych. Stanisław Lem proszony  
                                                      

169  R. M. WEAVER, Idee mają konsekwencje, Kraków 1996, Wydawnictwo PSB 
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o wypowiedź na temat kondycji humanizmu do tomu omawiającego humanistykę przełomu 
wieków, mocno wypowiedział się o działalności mediów: „Jeżeli chodzi o stosunek 
technologii do wartości humanistycznych, to należy się nam uczciwe rozpoznanie. 
Działająca na Ziemi i emitowana z transporterów satelitarnych telewizja światowa jest 
różnokolorowym śmieciem, ogłupiającym miliony telewidzów /…/ Kilkaset milionów 
komputerów pracujących na kontynentach to głównie nadajniki, odbiorniki i przetworniki 
informatycznego śmiecia”170. Odbiorcy na ogół nie zdaja sobie z tego sprawy. 

Warto zaznaczyć, że w przestrzeni medialnej obecne są bardzo różne poglądy pedagogiczne, 
które prezentuje się jako równoważne, zgodnie z silną dziś tendencją do zacierania różnic. 
Istnieją także takie poglądy, które w ogóle nie mogą zaistnieć w mediach. To zjawisko 
powoduje, że odbiorca ma kłopoty z wyrobieniem sobie właściwego osądu, a najczęściej 
powiela gotowe opinie. Według postmodernistów nasze wybory nie podlegają ocenie 
moralnej i mają taką samą wartość. Jak przy takim założeniu wychowywać do prawdziwej 
kultury? A przecież już św. Atanazy pisał: „gdyby wszystkie rzeczy powstały do istnienia  
w sposób automatyczny, a nie zostały zrodzone z myśli, wszystkie byłyby jednakowe i nie 
byłoby między nimi różnicy”171. 

Innym problemem jest język, w którym są formułowane niektóre nowe koncepcje 
wychowania. Jest on nieprecyzyjny, zagmatwany, chaotyczny, czasem napastliwy  
i niezrozumiały. Czytając te koncepcje odnosi się wrażenie że kreuje się nowy świat za 
pomocą socjolingwistyki. Przypomina się celna uwaga Emersona: „Stopniowemu upadkowi 
człowieka towarzyszy upadek języka”172 . 

Wydaje się, że dla zobaczenia w miarę pełnego kontekstu pedagogiki muzycznej, trzeba 
także zapoznać się z istniejącymi współcześnie teoriami i koncepcjami wychowania, a przede 
wszystkim  zwrócić uwagę na te, które szczególnie weszły do obiegu społecznego i stanowią 
jawny lub ukryty fundament myślenia współczesnych ludzi. 

 

2. UWAGI O WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJACH WYCHOWANIA 

Polski pedagog Stefan Wołoszyn podjął próbę przedstawienia syntetycznego zarysu nauk  
o wychowaniu173. Jako pedagog starszego pokolenia podaje pewną systematyzację nurtów 
wychowania i sugeruje ich ciężar gatunkowy. 

Autor rozpoczyna od pokazania przejścia od długiej tradycji pedagogiki filozoficznej do 
narodzin i rozwoju empirycznej pedagogiki naukowej. Następnie przedstawia, jak sam to 
określił, wielkie nurty teoretyczne. Zalicza do nich: -  pedagogikę psychologiczną pokazując 
współdziałanie nauk pedagogicznych z empirycznymi naukami psychologicznymi, a także 
oddziaływanie psychoanalizy, psychologii indywidualnej i behawioryzmu na pedagogikę;     
-pedagogikę socjologiczną przedstawiając pedagogikę społeczną, socjologizm pedagogiczny 
i pedagogikę środowisk wychowawczych; - pedagogikę kultury prezentując personalizm 

                                                      

170  S. LEM, Krótkie uwagi o humanizmie, w: Humanistyka przełomu wieków, Warszawa 1999, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s 338-339 

171  podaję za R.M. WEAVER op. cit. s 41 

172  podaję za R. M. WEAVER op. cit., s 149  

173  S. WOŁOSZYN, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, Dom Wydawniczy 
“Strzelec”. 
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pedagogiczny i pedagogikę humanistyczną; - nurty wyrosłe z filozofii egzystencjalizmu; - 
pedagogikę marksistowską. 

Drugim działem są nowe nurty ostatnich dziesięcioleci. Zalicza do nich ruchy kontestacyjne  
i kontrkulturę, New Age, problemy pedagogiczne ery komputeryzacji i elektroniki, nurt 
radykalnej krytyki szkoły, poszukiwanie nowych strategii edukacyjnych, koncepcje 
społeczeństwa wychowującego i edukacji ustawicznej, nowe alternatywy pedagogiki 
humanistycznej i antypedagogikę, pedagogikę hermeneutyczną, nurty postmodernistyczne, 
edukację globalną. 

Trzecim działem wymienianym przez Autora jest pedagogika ideologiczna, czy też inaczej 
ideologie wychowawcze. Autor wyjaśnia różnicę pomiędzy pedagogiką teoretyczną  
a ideologiczną. Do nurtu ideologii zalicza ideologię wychowania narodowego, ideologię 
wychowania społecznego o orientacji liberalno-demokratycznej, ideologię wychowania 
komunistycznego i katolicką doktrynę wychowawczą. 

Tak jak już zaznaczono ta próba przedstawienia nurtów wychowania ma charakter 
porządkujący i w pewnym sensie wartościujący. 

 

Inny polski pedagog Marian Nowak przestawia w opracowanym przez siebie porządku 
wybrane teorie i koncepcje wychowania174. Zaznacza, że są to główne idee i tendencje obecne 
w najbardziej znanych i najczęściej spotykanych teoriach. W pierwszej kolejności Autor 
wymienia humanistyczne, hermeneutyczne koncepcje wychowania nastawione na 
rozumienie rzeczywistości wychowania i empiryczne koncepcje wychowania nastawione na 
wyjaśnianie rzeczywistości wychowania. Koncepcje te odrzucały normatywność. 
Pedagogika humanistyczna nie pozwalała z jakichkolwiek norm wyprowadzać zasad 
wychowawczych, natomiast pedagogika empiryczna przyjęła aksjologiczną neutralność. 
Następny nurt wymieniany przez Autora to normatywne koncepcje wychowania 
zakładające, że podstawy wychowania można wyprowadzać z pewnych przyjętych założeń. 

Następnie Autor przedstawia krytyczne koncepcje wychowania podkreślając, że te nurty  
pokazują zastosowanie określonych teoretycznych pomysłów do wychowania. Ich początek 
można wiązać z rokiem 1968, gdy tak modna stała się wszelka krytyka. W koncepcjach tych 
zapożyczono  socjologiczną kategorię emancypacji i postulowano, aby proces wychowania 
wiązał się z emancypowaniem wychowanka. Łączyło się to z rezygnacją z jakiejkolwiek 
formy autorytetu. W następnej kolejności, czerpiąc z krytycznej filozofii społecznej 
Habermasa, wprowadzano dyskurs wolny od panowania, który miał odbywać się w 
dialogu. Zakładano, że wszyscy uczestnicy dialogu, a więc nauczyciele, uczniowie, rodzice  
i inne osoby mają współdecydować o wszelkich aspektach działania szkoły, a więc o celach 
nauczania, o treściach i metodach itp. Krytyczna nauka o wychowaniu, jak sugeruje Autor, 
stała się kolejną teorią naprawiania świata. 

Następnie Autor prezentuje strukturalistyczne i poststrukturalistyczne koncepcje 
wychowania. W tych koncepcjach przeniesiono założenia nauk strukturalnych  
o poszukiwaniu struktur pod istniejącymi strukturami do nauk o wychowaniu. Tak więc 
przedmiotem badań tych nauk miało być przechodzenie struktur wewnętrznych  
w zewnętrzne i poznawanie zasad transformacji zachodzących pomiędzy tymi strukturami. 

                                                      

174  M. NOWAK, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, Wydawnictwo Akademickie i 
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Druga linia teorii strukturalistycznej zakorzeniona w filozofii Foucaulta polegała na 
empirycznym gromadzeniu faktów. Koncepcja ta nie interesuje się normami właściwego 
działania pedagogicznego. Zakłada, że takiego działania w ogóle nie ma, a cała 
rzeczywistość wychowania jest produktem struktur władzy. 

Kolejną grupą koncepcji prezentowanych przez Autora są systemowe i konstruktywistyczne 
koncepcje wychowania. W tych koncepcjach oparto się na teorii systemów. System 
edukacyjny rozpatruje się z punktu widzenia socjologii. Autor podkreśla, że zarówno 
strukturalizm jak i teoria systemów nie interesują się indywidualnym i subiektywnym 
działaniem, ale przedmiotem badań są struktury i mechanizmy. Według tej koncepcji 
nauczyciel i uczeń nie są działającymi podmiotami, ale systemami świadomości,  
a rzeczywistość jest wytworem naszego rozumu. W takiej sytuacji uczenie się też jest 
konstruowaniem rzeczywistości, co ma wielkie znaczenie dla praktyki edukacyjnej. Podczas 
lekcji nie realizują się cele edukacyjne. W wychowaniu intelektualnym, moralnym, 
estetycznym nie mogą być realizowane cele. Nie można do czegoś wychować, można tylko 
przekazywać wiedzę. Według tych koncepcji nie można wpływać na ludzi w kierunku 
zmiany postaw, a jedynie można zmieniać kontekst. Pytanie o normy i zasady pedagogiczne 
staje się zbyteczne. Badać należy podstawy budowania rzeczywistości przez uczniów,  
a także nauczycieli i wychowawców. 

Przegląd współczesnych koncepcji Autor kończy zaprezentowaniem jeszcze dwóch 
koncepcji wychowania. Pierwsza to refleksyjna teoria wychowania kładąca nacisk na 
zachowanie postawy refleksyjnej, na potrzebę bardziej praktycznego podejścia do 
wychowania i nauczania, do większego otwarcia się na konkretne sytuacje życiowe w 
przeciwieństwie do  sztucznie tworzonych sytuacji wychowawczych. Druga to autorski 
projekt interakcyjnej i otwartej koncepcji wychowania. 

 

Kolejny polski pedagog Bogusław Śliwerski prezentuje współczesne teorie i nurty 
wychowania poprzez poglądy poszczególnych autorów175 Jest to obszerne studium 
przedstawiające współczesną wiedzę na ten temat. W sposobie prezentacji książka jest 
podobna do popularnej w ostatnich latach pozycji Świat Zofii.  

Autor omawia pedagogikę filozoficzno-normatywną na podstawie poglądów Karola 
Kotłowskiego, chrześcijańską pedagogikę personalistyczno-egzystencjalną na podstawie 
poglądów księdza Janusza Tarnowskiego, pedagogię społeczno-personalistyczną na 
podstawie poglądów Aleksandra Kamińskiego, pedagogikę serca na podstawie poglądów 
Marii Łopatkowej. W dalszej kolejności pojawiają się autorzy spoza naszego kraju i ich 
koncepcje. Poniżej zostaną zasygnalizowane pewne myśli z tych koncepcji, które wydają się 
najbardziej popularne. 

Pierwsza w kolejności pojawia się pedagogika niedyrektywna amerykańskiego 
psychoterapeuty i pedagoga Carla Rogersa. Według niego proces wychowania i uczenia się 
dzieci, a także dorosłych opiera się na wzajemnej niezależności i braku kierowania. Postuluje 
on rezygnację z oddziaływania na dziecko poprzez wzorce osobowe, odejście od założonych 
z góry celów i programów, akceptację dziecka takim, jakie ono jest, a także brak 
jakichkolwiek represji. Uważa, że wychowanek jest najlepszym przewodnikiem dla 
zrozumienia samego siebie na bazie wglądu i osobistych doświadczeń. Następnie omawiana 

                                                      

175 B. ŚLIWERSKI, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza 
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jest koncepcja pedagogiki nieautorytarnej Thomasa Gordona. Autor postuluje wychowanie 
bez zwycięzców i pokonanych, które opiera się na teorii równoważnych (symetrycznych) 
stosunków interpersonalnych między ludźmi, a zwłaszcza między dorosłymi a dziećmi  
i młodzieżą. Kolejna koncepcja to pedagogika antyautorytarna Aleksandra Neilla  
i Benjamina Spocka. Zakładają oni, że dziecko jest z natury dobre i w związku z tym należy 
zrezygnować w wychowaniu ze środków dyscyplinujących. Najważniejszy jest rozwój 
emocjonalny i twórczy, natomiast intelekt jest wtórny. Cel wychowania powinien być 
zorientowany na indywidualne potrzeby i dążenie do szczęścia. Relacje dorosłych z dziećmi 
mają być partnerskie a nie autorytarne. Uczenie powinno odbywać się w toku odkrywania, 
eksperymentowania, zabawy, a udział w zajęciach szkolnych powinien być dobrowolny. 

Wartą odnotowania jest krytyczna nauka o wychowaniu Jurgena Habermasa, w której 
ogólnie rzecz biorąc tematem pedagogicznej refleksji stały się analizy społeczne i krytyka 
społeczeństw. Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej była inspiracją dla kontestacyjnych 
ruchów studenckich lat siedemdziesiątych. Uznaje się ją jako nośnik ideologii rewolucji 
społecznej. Innym nurtem jest filozofia dekonstrukcji francuskiego filozofa Jacquesa Derridy, 
która stała się  narzędziem krytyki, dekonstrukcji ideologii pedagogicznych. Jeszcze innym 
nurtem jest pedagogika analityczno-krytyczna Michela Foucaulta. Jego analiza dyskursów 
stała się sposobem analizy instytucji oświatowych. O tych nurtach była już mowa wyżej. 

Koniecznie odnotować trzeba antypedagogikę – postpedagogikę Ekkecharda von 
Braunmuhla, Abrahama Maslowa, Alice Miller, Hubertusa von Schoenebecka. Nurt ten jest  
połączony z ruchem na rzecz praw dziecka. Kwestionuje  w całości wychowanie. Dorosły 
może wspierać dziecko, o ile ono wyrazi zgodę. Autorzy twierdzą, że każdy akt 
wychowawczy to „mały mord”, stosunki międzypokoleniowe to „wojna wychowawcza”,  
a pedagog to „agent adultyzmu”. Postulują zasadę nieingerowania. Uważają, że dziecko już 
od urodzenia wie, co dla niego jest dobre. Autor podręcznika twierdzi, że antypedagogika 
ogłosiła koniec nie tyle wychowania, co pedagogiki władców i strategów, a także pedagogiki 
pięknych sentencji176. 

Ostatnim omawianym nurtem jest pedagogika w ponowoczesności reprezentowana przez 
Francisa Fukuyamę i Tomasza Szkudlarka wprowadzająca dyskurs postmodernistyczny do 
nauk o wychowaniu. W tym nurcie zrywa się z poszukiwaniem optymalnego wychowania. 
Nie obowiązuje autorytet, nie ma apelowania do posłuszeństwa, przestrzegania norm, 
postępowania według wzorów. Dominującą kategorią jest dobrowolność. Według 
przedstawicieli tego nurtu bezsensowne jest pytanie o to, przy pomocy jakich metod i ku 
jakim celom mamy wychowywać. Pytać można jedynie o to, jaką funkcję spełnia jeszcze 
dzisiaj wychowanie. Wartości i normy są postrzegane tylko jako szeroko rozumiane ramy 
orientacyjne. Każdy człowiek powinien się maksymalnie samorealizować. Naczelną 
kategorią jest kategoria wolności. 

Tak w wielki skrócie i z konieczności uproszczeniu można przedstawić najważniejsze, 
współczesne nurty pedagogiczne. 

 

3. KONCEPCJE WYCHOWANIA A PEDAGOGIKA MUZYCZNA 

Koncepcji i nurtów wychowania jest obecnie wiele i są bardzo różnorodne, co widać  
z krótkiego przeglądu zaprezentowanego wyżej. Patrząc powierzchownie wydaje się, że  
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nie mają wiele, a niektóre nawet nic wspólnego z interesującą nas pedagogiką muzyczną. 
Jednak, jak już zauważono wcześniej, „idee mają konsekwencje”. Teoretyczne koncepcje 
filozofów, psychologów, pedagogów przekładają się na praktykę pedagogiczną. Dzięki 
mediom odpowiednio zredagowane koncepcje wychowania trafiają do powszechnej 
mentalności i bywają realizowane w różnorodnej przestrzeni społecznej - w szkole, poza 
szkołą, w domu. Wiele osób w ogóle nie ma świadomości, z jakich źródeł płyną ich poglądy, 
a także ich praktyczne działania. To właśnie z tego powodu decydenci w różnych urzędach 
nie chcą słuchać postulatów środowiska muzycznego, studenci uczelni muzycznych nie 
widzą potrzeby zgłębiania szerszych treści humanistycznych, rodzice w przedszkolach 
żądają usunięcia zajęć z rytmiki na rzecz tańca towarzyskiego. To właśnie jest przyczyna, dla 
której trzeba orientować się we współczesnych prądach pedagogicznych, a nie zamykać się 
we własnym środowisku, do czego środowisko artystyczne ma wielkie skłonności. Pisałam 
już o tym na innym miejscu177. Pedagogika normatywna, na której powinna opierać się 
pedagogika muzyczna, stała się w obecnych czasach, jak widać z przeglądu różnych nurtów 
i koncepcji, pedagogiką niszową. 

W otaczającej nas medialnej przestrzeni społecznej pewne treści pedagogiczne są 
eksponowane, inne wyciszane. Dzieje się tak za sprawą swoistej, nieformalnej cenzury, którą 
pedagog Aleksander Nalaskowski bardzo trafnie określił jako poprawność pedagogiczną. 
Autor uważa, że jest to pewna retoryka promująca pewne postawy wychowawcze. Według 
niego ta retoryka nie wypływa ze środowisk związanych z praktyką wychowawczą, ale ze 
środowisk politycznych i naukowych, które na ogół nie konfrontują tych przekonań  
z realiami życia. Staje się obowiązującym językiem licznych tekstów pedagogicznych178. 

Wiele jest istotnych elementów tej pedagogicznej poprawności. Na użytek niniejszego 
opracowania, dotyczącego pewnych aspektów pedagogiki muzycznej, warto zwrócić uwagę 
na trzy zagadnienia. Pierwsze jest związane z lansowaniem przekonania, że wszystko musi 
być dostępne dla wszystkich. Jest to swoiste rozumienie społeczeństwa demokratycznego.  
I tak na przykład we współczesnej edukacji wszechdostępność matur, magisteriów, 
doktoratów powoduje obniżenie ich poziomu, czasem w sposób bardzo drastyczny. Ta 
niebezpieczna tendencja dotyczy także kultury muzycznej, gdyż jeśli wszystko ma być dla 
wszystkich, to zagrożone zostają wartości wyższe. Zagrożona zostaje prawdziwa twórczość 
poparta systematycznym, długotrwałym wysiłkiem, a rozprzestrzenia się coś, co jest 
nazywane twórczością, a wcale nią nie jest. W ten sposób sieje się zamęt wśród dzieci  
i młodzieży. Frank Furedi słusznie zauważa, że „każda próba objęcia partycypacją większej 
części społeczeństwa musi zakończyć się triumfem niższych form kultury masowej”179.Autor 
stwierdza, że traktuje się ludzi jak dzieci, które wymagają ochrony przed wyzwaniami, jakie 
stawia przed nimi kultura i intelekt, że jest to nastawienie protekcjonalne. 

Drugie zagadnienie związane jest z wynoszeniem na piedestał osobistych odczuć, 
upodobań, z wartościowaniem wyłącznie według osobistych kryteriów. W konsekwencji 
następuje infantylizacja życia intelektualnego i kulturalnego. Wspomniany wyżej Frank 
Furedi zauważa, że nie ma żadnej bezpośredniej drogi wiodącej od emocji jednostki do 
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wiedzy obiektywnej. Nauka i sztuka generują wielkie idee, do zrozumienia których nie jest 
potrzebny zdrowy rozsądek i wgląd uzyskany dzięki osobistym przeżyciom. Autor pisze,  
że jeśli „edukację i kulturę traktuje się jak projekcję indywidualistycznych odczuć, idee i 
dzieła sztuki zaczyna się cenić raczej ze względu na to, jakie znaczenie mają dla jednostek, 
niż ze względu na ich doniosłość i wagę dla społeczności. Kultura, która istnieje po to, żeby 
pomóc ludziom odnaleźć siebie, sprzyja klimatowi obsesji na własnym punkcie  
i introwertyzmowi”180. Jest to zdecydowanie powrót do dzieciństwa, gdyż dziecko nie 
rozróżnia, co ma wartość dla niego samego, a co ma wartość obiektywną. Tak więc mamy 
obecnie pełną infantylizację życia umysłowego i w ogóle kulturalnego. To nastawienie 
obecne jest w nauczaniu, także nauczaniu muzyki, prowadzi do przesuwania się poza obręb 
kultury wysokiej. Gubi się podstawową funkcję sztuki, jaką jest funkcja estetyczna na rzecz 
eksponowania funkcji dalszoplanowych, z obsesja wręcz funkcji terapeutycznej. 

Trzecim zagadnieniem owej poprawności pedagogicznej jest wyeliminowanie autorytetu. 
Ideałem staje się wychowanie niedyrektywne, czy antyautorytarne. Nie jest ono do końca 
wyjaśnione, natomiast pojawia się coraz częściej we wszelkich debatach, których 
przedmiotem jest szeroko rozumiana pedagogika. Od wieków wiedziano, że proces 
nauczania i wychowania, o ile ma być skuteczny, musi być oparty na autorytecie 
nauczyciela,. Napisano tomy rozpraw naukowych, a także setki pozycji literatury 
wspomnieniowej eksponujących tak rozumianą rolę nauczyciela. Zawód ten zawsze 
wiązano z misją, z powołaniem. Nauczyciel miał przekazywać wiedzę i umiejętności, a także 
być wzorem do naśladowania. W rozmowach ze studentami uczelni muzycznej, którzy 
pozytywnie wspominają swoich nauczycieli, przewija się stwierdzenie, że dobry nauczyciel 
uczył nie tylko jak grać, ale także jak żyć. Obecnie nacisk położony jest niemal wyłącznie na 
funkcję profesjonalną nauczyciela. Ta funkcja jest analizowana i rozpisywana na 
poszczególne szczegółowe elementy w kształceniu przyszłych nauczycieli. Funkcja 
przekazywania wartości ogólnych znalazła się poza zasięgiem współczesnej refleksji nad 
nauczycielem. Smętnym zjawiskiem jest także zastępowanie autorytetu idolem. Nie trzeba 
nikogo chyba przekonywać, że w nauczaniu muzyki konieczny jest autorytet, a także mistrz, 
który pomoże przejść pewną drogę, a także ukierunkuje na dalszą nie tylko w zakresie 
umiejętności, ale także w zakresie wartości. 

Z wielu zagadnień związanych z przenikaniem do pedagogiki, także muzycznej, problemów 
wypływających ze współczesnych koncepcji i nurtów wychowania wybrano tylko trzy, które 
zasygnalizowano. Mogą one stanowić dla osób zajmujących się muzyką myślową etiudę  
w ogarnianiu całej, skomplikowanej sytuacji. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Co na tym tle można powiedzieć o polskiej, współczesnej pedagogice muzycznej? Istnieje 
ona w postaci praktyki pedagogicznej w zakresie powszechnego wychowania i muzycznego 
i specjalistycznego nauczania muzyki w szkołach muzycznych. Drugim nurtem jest nurt 
naukowy w postaci badań, a także teorii. 

Jeśli chodzi o praktykę pedagogiczną, to na szczęście jeszcze ciągle można mówić, że istnieje 
i są miejsca, w których ma się dobrze. Alarmującą tendencją jest wypieranie muzyki  
ze szkolnictwa ogólnokształcącego w postaci coraz bardziej ograniczanego czasu na ten 
przedmiot. W szkolnictwie muzycznym wprowadzane są bardzo niebezpieczne 
ograniczenia programowe. Szkolnictwo to jest także już od klasy zerowej traktowane jako 
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szkolnictwo ściśle zawodowe ze wszystkimi, czasem wręcz patologicznymi, 
konsekwencjami. 

W praktyce pedagogicznej istnieje od lat tendencja do zamykania się niemal wyłącznie  
w praktyce, wręcz w praktycyzmie. Obserwuje się fetyszyzację metod, pogoń za nowymi 
metodami, bez odnoszenia ich do szerszego kontekstu. Takie zjawisko istnieje zarówno  
w szkolnictwie ogólnokształcącym jak i muzycznym przyczyniając się do deformacji 
praktyki pedagogicznej. Warto przypomnieć w tym miejscu to, co pisał Bogdan Suchodolski 
na temat relacji celów i środków w pedagogice. Mówił on, że cele i środki nie mogą być 
rozdzielane, że cele bez znajomości środków są martwe, natomiast środki bez znajomości 
celów są ślepe181. 

Innym problemem związanym ściśle z praktyką pedagogiczną jest przygotowanie 
nauczycieli muzyki. Posiadają oni wymagane przygotowanie formalne, bo inaczej nie 
mogliby być zatrudnieni w danej placówce związanej ze szkolnictwem ogólnym, czy 
muzycznym. Bardzo często natomiast nie posiadają przygotowania rzeczywistego, 
szczególnie dotyczącego metodyki nauczania, nie mówiąc już o ogólnej formacji kulturalnej. 
Niewystarczające jest też przygotowanie psychologiczne i pedagogiczne. Nauczyciele nie 
umieją znaleźć się wobec współczesnych dzieci i młodzieży, uformowanych w dużej mierze 
w warunkach omawianej wyżej poprawności pedagogicznej. Obserwuje się albo autorytarne 
narzucanie założonych treści ponad chęciami i możliwościami przyswojenia przez uczniów, 
albo też schlebianie różnorodnym potrzebom uczniów, na ogół nie najwyższej jakości. 
Oczywiście, są także nauczyciele pracujący dobrze i bardzo dobrze, a nawet w sposób 
wyjątkowy. 

Jeśli chodzi o nurt badań w zakresie pedagogiki muzycznej, to obserwuje się tutaj znaczne 
ożywienie. Powstają liczne doktoraty, a także habilitacje. Ta spora ilość prac przynosi jednak 
nieproporcjonalnie mały przyrost wiedzy. Najczęściej są to badania podejmowane  
w związku z obowiązującym rytmem awansów na uczelniach, a więc mają ograniczone 
ramy czasowe. W konsekwencji badania obejmują wąski obszar i są na ogół bardzo 
szczegółowe. Zastosowanie metod statystycznych ma im nadawać charakter opracowania 
naukowego, choć bardzo często brak jest proporcji pomiędzy założeniami, postawieniem 
problemu a rozbudowywanymi w sposób nieuzasadniony opracowaniami statystycznymi. 
Bardzo często mamy do czynienia z opisem rzeczy oczywistych. Dostajemy do rąk kolejna 
pracę na temat zjawisk, o których wszyscy wiedzą, że takie są. Musi jednak powstać kolejny 
licencjat, magisterium, doktorat. Mnożą się badania przedstawiające wyłącznie opis 
rzeczywistości, z miałkimi lub pochopnymi wnioskami. Brakuje stawiania istotnych pytań  
i próby odpowiedzi na nie. Już Aldous Huxley pisał, że nasza cywilizacja preferuje 
odpowiadanie na pytania „jak”, a nie na pytania „dlaczego”182.  Mnożą się prace 
podejmujące zagadnienie wpływu czegoś na coś, co jest jednym z najtrudniejszych badań. 
Oczywiście prace te nie badają żadnego wpływu, ale tylko to, co się autorom wydaje.  
W konsekwencji tak prowadzonych okazuje się, że muzyka posiada wpływ niemal na 
wszystko, co generuje następne pomysły badawcze i postulaty dla praktyki pedagogicznej. 
Innym problemem jest opieranie podejmowanych badań na odpowiedniej literaturze. Osoby 
z wykształceniem muzycznym nie są najczęściej oczytane w szerokiej, różnorodnej 
literaturze psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej i w związku z tym są mało 
krytyczne. W związku z tym wierzą w każde stwierdzenie, które jest przekazywane jako 
                                                      

181  B. SUCHODOLSKI, hasło Pedagogika, op. cit., s. 526 

182  Podaję za B. SUCHODOLSKI, Wychowanie i strategie życia, Warszawa 1983, WSiP. 
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wyniki badań. Niestety, w literaturze światowej mamy obecnie bardzo wiele pozycji 
wątpliwej jakości, które przedstawiają wpływ muzyki na człowieka w sposób trywialny  
i nieprawdziwy. Bardzo często podejmowane badania opierają się na takiej właśnie 
literaturze, szczególnie jeśli dotyczą terapeutycznego i ogólnorozwojowego oddziaływania 
muzyki. Tak więc badania w zakresie pedagogiki muzycznej rozrastają się ilościowo, ale 
można mieć wiele zastrzeżeń, co do ich jakości. 

W najgorszej chyba kondycji jest teoria pedagogiki muzycznej. W tym zakresie bazujemy 
przede wszystkim na zasobach historycznych, które są oczywiście znaczące, ale 
współczesność powinna także wnosić tutaj swój wkład. Jest to dziedzina najtrudniejsza, 
wymagająca szerokiej wiedzy i odpowiedzialności. Nie jest to bolączka tylko pedagogiki 
muzycznej, ale w ogóle pedagogiki. 

Aleksander Nalaskowski pisze, że współczesna pedagogika nie chce lub nie może 
generować idei. Uważa, że idea jest doskonała w swojej spójności, angażuje nie tylko 
intelekt, ale także emocje. Jest energodajna. W związku z tym pozwala nie tylko coś 
zrozumieć, ale także coś zmieniać, ulepszać, kreować183.W taki sposób działały idee Janusza 
Korczaka, czy w pedagogice muzycznej na przykład idee Emila Jacques-Dalcroze’a, czy 
Zoltana Kodaly’a. Nalaskowski uważa, że daleką kuzynką idei jest teoria. Przede wszystkim 
brak jej ładunku emocjonalnego. Teorie mogą coś wyjaśnić, ale niczego nie potrafią zmienić. 
Autor zarzuca pedagogice odejście od intelektualizmu, czego ceną jest między innymi 
wulgaryzacja wielkich idei. „Cena ta staje się wyższa, jeśli uświadomimy sobie, że zamiana 
idei w teorię, a zatem w łatwą często w obróbce opowiastkę, jest prostą drogą do tego, aby 
wiedzieć nieprawdziwie. Paradoksalnie bowiem idea, z całym swoim ładunkiem 
emocjonalnym, jest bliżej rzeczywistości niż jakakolwiek teoria”184 

Pedagogice muzycznej brak jest najbardziej właśnie porywających idei i nie można dopuścić, 
aby stała się dyscypliną bezideową. 

W powyższym tekście poruszonych zostało wiele spraw trudnych, niepokojących, 
niewygodnych, ale środowisko muzyczne powinno zdawać sobie z nich sprawę.  
W dzisiejszych czasach nie można zamykać się w obrębie uprawianej przez siebie 
dyscypliny, ale trzeba patrzeć szeroko próbując zrozumieć współczesny świat ze wszystkimi 
jego szansami, ale także z bardzo poważnymi zagrożeniami. Diagnoza otaczającej 
rzeczywistości pozwala ją rozumieć, a nie infantylnie obrażać się na nią, pozwala działać  
w niej sensownie, a nie chaotycznie i niecelowo. Pomimo poważnej tonacji przedstawianej 
wypowiedzi zakończyć chcę tak jak Stanisław Lem kończył swoje rozważania na temat 
sytuacji humanizmu na przełomie wieków – contra spem spero.185 Pedagog nie może bowiem 
myśleć inaczej. 

                                                      

183  A. NALASKOWSKI, Pedagogiczne złudzenia…, op.cit., s.8. 

184  ibidem , s.9. 

185  S. LEM, Krótkie uwagi…, op. cit. 
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SŁUCH ABSOLUTNY A SYSTEM EDUKACJI MUZYCZNEJ W POLSCE 

 Sylwia Makomaska 
Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski 

 

1. WPROWADZENIE  

Zjawisko słuchu absolutnego od ponad stu lat fascynuje specjalistów z zakresu   
psychoakustyki, psychologii muzyki, teorii muzyki, a także pedagogiki muzycznej (Stumpf, 
1883; Kries, 1892; Meyer, 1899; Abraham, 1901). Wielokrotnie przeprowadzano różnorodne 
badania, których celem miało być znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy 
muzycy potrafią rozpoznawać, a także wytwarzać (wokalnie lub przy pomocy generatora) 
wysokości poszczególnych dźwięków skali muzycznej bez posługiwania się jakimkolwiek 
zewnętrznym wzorcem wysokości.    

W badaniach nad różnymi aspektami słuchu absolutnego (m.in. genezy, częstości 
występowania, pozytywnych i negatywnych czynników wiążących się z posiadaniem tego 
rodzaju słuchu) pewnym utrudnieniem może okazać się fakt, iż pod pojęciem słuch 
absolutny kryje się skomplikowane zjawisko, które w praktyce przybiera różne formy. 
W najpełniejszej postaci w pamięci długotrwałej jest utrwalonych 12 wzorców wysokości 
skali chromatycznej- jest tzw. autentyczny słuch absolutny pełny (ang. genuine absolute 
pitch, Bachem, 1937). Posiadacze pełnego autentycznego słuchu absolutnego rozpoznają 
nazwy dźwięków w sposób spontaniczny i z łatwością, ponieważ wszystkie dźwięki są dla 
nich jakościowo zróżnicowane, podobnie jak kolory w widzeniu barwnym.  

 Istnieją również przypadki tzw. cząstkowego słuchu absolutnego (ang. quasi absolute 
pitch), które charakteryzują się stabilnym utrwaleniem w pamięci jednego lub kilku 
wzorców wysokościowych. Ten rodzaj słuchu absolutnego jest dość częsty i przypuszczalnie 
wynika z praktycznych warunków uczenia się czy uprawiania muzyki (Rakowski, 2003). 
Typowy przykład to skrzypkowie, którzy bardzo często mają utrwalony wzorzec a¹.    

 Szczególnym rodzajem słuchu absolutnego jest tzw. pozorny słuch absolutny (ang. pseudo – 
absolute pitch), w którym wzorzec wysokości nie został trwale umieszczony w pamięci 
słuchowej, lecz opiera się na innych zjawiskach np. na zapamiętaniu napięcia mięśni krtani 
dla zaintonowania najniższego dźwięku własnej skali w przypadku profesjonalnych, jak  
i nieprofesjonalnych śpiewaków. 

Autentyczny słuch absolutny może występować w postaci czynnej i biernej (Tiepłow, 1952). 
Słuch absolutny czynny umożliwia rozpoznawanie klas wysokości muzycznej i to na ogół 
niezależnie od rodzaju źródła i barwy dźwięku. Ponadto, bez użycia dźwięku odniesienia 
(np. kamertonu) pozwala na wytworzenie dźwięku o zadanej wysokości muzycznej, głosem 
lub przy pomocy przyrządu. 

Słuch absolutny bierny nie daje możliwości produkowania żądanej wysokości, lecz pozwala 
jedynie na jej rozpoznanie. Bierny słuch absolutny posiada podstawowe cechy 
autentycznego słuchu absolutnego, ale w porównaniu z czynnym słuchem absolutnym 
wykazuje wiele ograniczeń. Podstawowym z nich jest niezdolność do zaintonowania żądanej 
wysokości. Oprócz tego słuch absolutny bierny jest często wrażliwy na barwę dźwięków, 
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a absolutne rozpoznawanie wysokości chromatycznej ogranicza się przy tym do dźwięków 
własnego instrumentu.    

  

2. CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA SŁUCHU ABSOLUTNEGO – BADANIA WŁASNE 

Atmosferę tajemniczości wokół słuchu absolutnego potęguje również fakt, iż należy ono do 
niezwykle rzadkich zjawisk. Na podstawie obserwacji i wyrywkowych danych ocenia się, że 
częstość występowania słuchu absolutnego jest w przybliżeniu podobna w różnych krajach 
europejskich i w Stanach Zjednoczonych (Révész, 1913; Baharloo i in., 1998), natomiast 
wydaje się być o wiele większa w krajach azjatyckich oraz wśród muzyków pochodzenia 
azjatyckiego (Miyazaki, 1988; Gregersen, 1999, 2000; Deutsch i in., 2004). W literaturze 
spotyka się bardzo różne dane uzależnione przede wszystkim od metody, przyjętego 
kryterium oraz próby badanych. I tak szacowany procent słuchaczy absolutnych wśród 
muzyków kultury zachodniej wynosi od 3% (Révész, 1913;1953), poprzez 8.8% (Wellek, 
1963) do 15% (Baharloo i in., 1998). Dla porównania wyniki eksperymentów 
przeprowadzonych przez Miyazaki (1993, 1995) wśród japońskich studentów edukacji 
muzycznej wskazują, że aż 30% badanych uzyskało wynik świadczący o bardzo dokładnym 
(autentycznym, pełnym) słuchu absolutnym.   

Jak do tej pory właściwie w żadnym kraju (w tym także i w Polsce) nie zebrano rzetelnych 
i pełnych danych na temat powszechności występowania słuchu absolutnego. Oczywiście 
refleksja dotycząca skali tego zjawiska wydaje się być kluczowa w kontekście tematu 
edukacji muzycznej, dlatego warto przyjrzeć wynikom badań eksperymentalnych, których 
celem było ustalenie, jaki procent osób ze środowiska polskiej młodzieży muzycznej jest 
w stanie w sposób absolutny (bez pomocy kamertonu) oceniać prawidłowo wysokość 
dźwięków muzycznych. Badania przeprowadzono w latach 2004-2006 wśród ponad 1100 
uczniów uczęszczających do szkół muzycznych I i II stopnia, studentów akademii 
muzycznej oraz studentów muzykologii (Makomaska, 2008).     

W eksperymencie zastosowano dwa krótkie testy słuchowe (ang. pitch naming tests), które 
polegają na tym, że słuchacze próbują rozpoznać wysokość chromatyczną (C, C#, D, D# etc.) 
kolejno prezentowanych dźwięków i notują odpowiedź w specjalnym arkuszu odpowiedzi. 
Oba testy składały się z 25 dźwięków fortepianu i różniły się czasem przerwy między 
kolejnymi dźwiękami, która wynosiła 6 sekund w pierwszym teście i 2 sekundy w teście 
drugim. Testy identyfikacji wysokości przy dwóch różnych parametrach czasowych 
pozwoliły na wyodrębnienie grup osób dysponujących różnymi rodzajami słuchu 
absolutnego. Uczestnicy testów zostali ponadto poddani badaniom ankietowym w celu 
uzyskania informacji, które mogłyby być pomocne m.in. w wyjaśnieniu kwestii pochodzenia 
słuchu absolutnego (Makomaska, 2008).  

Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że podczas eksperymentów, badani mogli posługiwać 
się różnymi strategiami percepcji wysokości: od bezpośredniego i natychmiastowego 
rozpoznania każdej chromy (autentyczny słuch absolutny pełny), poprzez wykorzystanie 
własnych pojedynczych wzorców wysokości i biegłym posługiwaniem się interwałami 
muzycznymi (autentyczny słuch absolutny cząstkowy), drogą przybliżonej oceny wysokości 
i zgadywania (słuch pozornie absolutny), czy wreszcie wyłącznie przez zgadywanie, które 
i tak może wiązać się z pewnym poziomem sukcesu (a konkretnie umożliwić uzyskanie 
około 8% poprawnych odpowiedzi). 
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 Ze względu na etap edukacji muzycznej badani zostali podzieleni na pięć grup. Pierwsza 
grupa obejmuje uczniów z ostatnich dwóch klas (V i VI) podstawowych szkół muzycznych. 
W następnych dwóch grupach znaleźli się uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz 
gimnazjów i liceów muzycznych. Grupa 2 to uczniowie z klas I – III (w tym gimnazja 
muzyczne), a grupa 3 to klasy IV – VI (w tym licea muzyczne). Grupa 4 obejmuje studentów 
i absolwentów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytetu 
Muzycznego im. F. Chopina) z różnych wydziałów i lat. W piątej grupie znaleźli się studenci 
Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie w badaniach wzięło udział 
1121 uczniów i studentów w wieku 11-29 lat  

Podstawowe pytanie, które przyświecało temu etapowi badań brzmi: jaki procent osób ma 
tak naprawdę słuch absolutny? Oczywiście odpowiedź na to pytanie zależy przede 
wszystkim od przyjętego kryterium. W literaturze można znaleźć bardzo różne założenia, 
niekiedy takie, które w istocie utrudniały wykrycie autentycznego słuchu absolutnego przez 
zaliczanie do wyników prawidłowych również omyłek o półton (Oakes, 1955; Baggaley, 
1974).   

Bezdyskusyjny jest oczywiście wynik 100% poprawnych rozpoznań wysokości 
chromatycznej. Natomiast problem pojawia się przy ustaleniu dolnej granicy. Wśród 
badaczy można spotkać bardzo różne opinie, co do progu, który wskazywałby na fakt 
posiadania słuchu absolutnego. Biorąc pod uwagę poruszaną w obecnym tekście 
problematykę, zdecydowano się na przyjęcie dwóch kryteriów: 

1. pierwsze kryterium zostało zastosowane przez Warrena Dixona Warda (1963), jednego 
z najwybitniejszych badaczy słuchu absolutnego, który uznał, że wynik 65% poprawnych 
odpowiedzi świadczy o prawie doskonałym słuchu absolutnym (ang. „nearly perfect” 
absolute pitch, Ward 1963). 

2. drugie kryterium - 83% zostało przyjęte na potrzeby obecnych badań (8.3% to poziom 
przypadkowego rozpoznania) 

 Spójrzmy więc na zebrane w poszczególnych grupach wyniki, stosując w pierwszej 
kolejności kryterium 65% poprawnych odpowiedzi w teście 6 - sekundowym. W Grupie 1 
obejmującej uczniów podstawowych szkół muzycznych wynik powyżej 65% uzyskała tylko 
jedna osoba, co stanowi 0.4%. W Grupie 2, w której znaleźli się uczniowie młodszych klas 
średnich szkół muzycznych, rezultat ten osiągnęło 4.4%. Natomiast w Grupie 3 obejmującej 
uczniów starszych klas średnich szkół muzycznych wynik powyżej 65% uzyskało 6.25% 
badanych. Najwięcej osób ze słuchem absolutnym było wśród studentów i absolwentów 
akademii muzycznej– 15.5%. Jest to procent dość wysoki, biorąc pod uwagę prognozowany 
na podstawie literatury wynik 3 – 5%. Wśród studentów muzykologii tylko 2 osoby 
osiągnęły wynik powyżej 65%, co daje 1.7%.  

Przy zaostrzeniu kryterium do 83% poprawnych rozpoznań wysokości chromatycznej 
procent osób ze słuchem absolutnym w poszczególnych grupach maleje i wynosi 
odpowiednio: 0.4% w Grupie 1, 3.4% w Grupie 2, 4.5% w Grupie 3, 10.4% wśród studentów 
akademii (Grupa 4) i 0.85% wśród studentów muzykologii (Grupa 5).  

Jeśli chodzi o bezbłędne odpowiedzi, to zaskakująco wysoki jest wynik 100% rozpoznań 
wśród studentów akademii. Aż 13 osób na 251 bezbłędnie zidentyfikowało wszystkie 
wysokości chromatyczne, co stanowi  5.2%.   
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W sumie na 1121 przebadanych osób 67 uzyskało wynik powyżej 65%. W związku z tym 
można wysunąć wniosek, że w środowisku młodzieży muzycznej 6% posiada słuch  
absolutny. Dla porównania 4.2% badanych osiągnęło rezultat powyżej 83%, a 2.5% badanych 
wykonało zadanie testowe w sposób bezbłędny.  

 Na tym tle pewnym zaskoczeniem mogą okazać się wyniki uzyskane wśród uczestników III 
Ogólnopolskiego Konkursu Solfeżowego, który odbył się w dniach 01.04 – 03.04. 2005 roku 
w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku 
Białej. Wzięło w nim udział 54 uczniów w wieku: 15 – 19 lat z 36 średnich szkół muzycznych 
z całej Polski.  

Konkursy solfeżowe (a szczególnie ten organizowany w Bielsku Białej) cieszą się ogromnym 
uznaniem wśród pedagogów kształcenia słuchu, jak również wśród samych uczniów. 
Posiadanie tytułu finalisty konkursu zwalnia m.in. z egzaminów wstępnych z kształcenia 
słuchu do akademii muzycznych. Uczestnikami konkursu są zazwyczaj osoby, które 
świetnie radzą sobie w różnego typu, nawet najbardziej wymyślnych i skomplikowanych 
zadaniach z kształcenia słuchu. Ogólnopolski konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, więc 
do etapu krajowego dostała się „elita” posiadająca świetny słuch muzyczny.   

 Niezwykle interesujący jest fakt, że co piąty badany rozwiązał test bezbłędnie, zaś prawie 
40% uczestników konkursu uzyskało w tym teście wynik powyżej 83%. W związku z tym 
nie może być wielkim zaskoczeniem informacja, że posiadacze pełnego, autentycznego 
słuchu absolutnego zajęli w konkursie miejsca od pierwszego do piątego. W rezultacie 
wśród 13 finalistów konkursu jedynie 5 uczniów nie spełniło kryterium 83% rozpoznania, 
a aż 6 osób uzyskało wynik 100%.  

  

3. SŁUCH ABSOLUTNY A SYSTEM EDUKACJI MUZYCZNEJ – DYSKUSJA  

Dane uzyskane w badaniach przesiewowych mogą oczywiście prowadzić do 
jednoznacznego wniosku, iż niezależnie od etapu edukacji muzycznej zdecydowanie 
liczniejsze grono zajmują ci, którzy nie są posiadaczami słuchu absolutnego i tym samym 
posługują się muzycznym słuchem relatywnym. Z drugiej strony porównanie wyników 
konkursu solfeżowego z badaniami przeprowadzonymi w podstawowych, średnich i wyż- 
szych szkołach muzycznych wskazuje na kilka dość istotnych problemów. Przede 
wszystkim zaskakujący wydaje się być fakt, że system polskiej edukacji muzycznej 
faworyzuje osoby ze słuchem absolutnym mimo tego, że program kształcenia słuchu w 
szkołach muzycznych w swoim założeniu jest nastawiony na rozwój słuchu relatywnego. 
Wyniki konkursu pokazały, że posiadacze słuchu relatywnego pozostali daleko w tyle za 
swoimi kolegami i koleżankami ze słuchem absolutnym. Zdaje się to świadczyć wyraźnie 
o dominującej w naszym kraju tendencji kształcenia słuchu muzycznego z promocją 
„słyszenia absolutnego”, co wydaje się dość kuriozalne biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie 
szkół muzycznych podczas regularnych kursów kształcenia muzycznego nabywają  
i rozwijają umiejętność posługiwania się słuchem relatywnym. 

Prowadzi to do następujących pytań: 

 czy strategicznym celem systemu kształcenia słuchu (solfeż) w Polsce jest wyrabianie 
u uczniów i studentów słuchu absolutnego?  
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 czy uczniowie posiadający słuch absolutny powinni realizować ten sam program kształcenia 
słuchu co uczniowie ze słuchem relatywnym? 

 Rezultaty badań mogą potwierdzać generalną obserwację, iż osoby ze słuchem absolutnym 
po prostu wyróżniają się na zajęciach z kształcenia słuchu i w związku z tym mogą odnosić 
sukcesy w profesjonalnym świecie muzyki. W systemie polskiej edukacji muzycznej 
strategia właściwa dla słuchu absolutnego wydaje się być szczególnie przydatna na 
początkowym etapie kształcenia słuchu. W efekcie osoby ze słuchem absolutnym często 
górują nad swoimi rówieśnikami ze słuchem relatywnym. Przede wszystkim potrafią szybko 
i bezbłędnie uporać się z dyktandami jednogłosowymi, niezależnie od tego, czy są to 
dyktanda tonalne, czy atonalne. Niektórzy z nich bez trudności odgadują prezentowane 
interwały muzyczne (stosując przy tym strategię rozpoznawania wysokości bezwzględnej) 
oraz są w stanie określić, w jakiej tonacji wykonywany jest dany fragment muzyczny. Na 
dalszym etapie nauki w przypadku dyktand harmonicznych potrafią również rozpoznać 
konkretne akordy, a także doskonale radzą sobie z dyktandami dwu- i trzygłosowymi. 
Oczywiście wszystkie te zadania nie sprawiają problemu osobom ze słuchem absolutnym, 
które nie tylko biegle posługują się strategią absolutną, ale również równolegle korzystają ze 
słuchu relatywnego.   

Z dość specyficznymi problemami borykają się osoby, których słuch absolutny jest 
w szczególny sposób uzależniony od barwy dźwięku. Łatwo można wyobrazić sobie 
praktyczną sytuację na lekcji kształcenia słuchu, kiedy to uczeń ze słuchem absolutnym, 
silnie przyzwyczajony do barwy własnego instrumentu np. fortepianu ma za zadanie 
zapisać partię wiolonczeli z fragmentu symfonii Beethovena lub też w postaci funkcji 
harmonicznych zanotować fragment Koncertu brandenburskiego Bacha. Oczywiście zadanie 
takie może stać się dla niego niewykonalne ze względu na zbytnie przywiązanie do barwy 
danego instrumentu, jak również ze względu na nieumiejętność myślenia relatywnego. 
Problemy tego typu nie zaistniałyby zapewne w ogóle, gdyby fragmenty utworów 
orkiestrowych przetranskrybować i wykonać na fortepianie. Bardzo często osoby ze słuchem 
absolutnym, które obecnie są absolwentami Akademii Muzycznej wymieniały tego typu 
trudności z czasów szkolnych. Jeden z profesorów wspomina nawet, że zdał swój egzamin 
dyplomowy tylko dzięki temu, że popsuł się odtwarzacz i wszystkie wymagane na 
zaliczenie dyktanda zostały zagrane na fortepianie.   

 Słuch absolutny niewątpliwie zachęca do stosowania łatwej ścieżki rozpoznawania 
wysokości muzycznej, ale nie ulega wątpliwości, że w krańcowej sytuacji może stać się 
ułomnością, a poleganie na absolutnym rozpoznawaniu bezwzględnych wysokości 
muzycznych często prowadzi do problemów w posługiwaniu się niezbędnym dla 
funkcjonowania w profesjonalnym świecie muzyki słuchem relatywnym. Dzieci, które 
precyzyjnie operują słuchem absolutnym we wczesnym dzieciństwie nie mają motywacji do 
uczenia się interwałów muzycznych, dlatego często zdarza się, że słuch absolutny raz nabyty 
może przeszkodzić w pełnym rozwoju słuchu relatywnego.  

W efekcie u osób dysponujących słuchem absolutnym posługiwanie się przy każdej okazji 
tym rodzajem słuchu prowadzi do znacznego pogorszenia sprawności operowania 
interwałami. W latach 90. XX wieku w serii eksperymentów Miyazaki (1993, 1995) badał 
umiejętność rozpoznawania i zapamiętywania interwałów muzycznych przez osoby ze 
słuchem absolutnym i ze słuchem relatywnym o podobnym wykształceniu muzycznym. 
Uczestnicy eksperymentu słuchali par następujących po sobie dźwięków tworzących 
różnego rozmiaru interwały muzyczne. Zadanie polegało na określeniu wysokości dźwięku 
w stosunku do dźwięku pierwszego, używając nazw wysokości względnej, czyli solmizacji 
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relatywnej w tzw. „systemie ruchomego do”. Według tego systemu należało przyjąć 
wysokość dźwięku będącego toniką zawsze jako do, bez względu na to, jaka była jego 
absolutna wysokość.  

Wyniki wykazały, że zarówno osoby ze słuchem absolutnym, jak i ci, którzy go nie posiadali, 
tak samo dobrze określali interwały, gdy w części zadań pierwszy dźwięk, czyli do, 
pokrywał się co do wysokości z dźwiękiem C (zgodnie z bezwzględnym systemem 
solmizacji). W przypadku osób dysponujących słuchem absolutnym pojawiały się problemy, 
gdy interwały rozpoczynały się dźwiękiem Fis i rozstrojonym dźwiękiem Es, który należało 
przyjąć jako do. Wówczas musieli oni albo zastosować strategię względnej oceny wysokości 
dźwięku, którą mieli słabo wyćwiczoną lub starali się wykorzystać mało przydatną 
umiejętność rozpoznawania bezwzględnych wysokości dźwięku. W rezultacie osoby ze 
słuchem absolutnym starały się usłyszane dźwięki transponować w taki sposób, aby dać 
odpowiedź w nazwach solmizacyjnych wynikających z zasady ruchomego do, co 
przekładało się na pogorszenie wyników oraz  wydłużenie czasu potrzebnego na wykonanie 
zadania  

 Do problemu operowania interwałami przez osoby ze słuchem absolutnym, a zwłaszcza do 
umiejętności transponowania powrócili kilka lat później Miyazaki i Rakowski (2002). Celem 
eksperymentu było zbadanie, czy osoby ze słuchem absolutnym mają w rozpoznawaniu 
transponowanych melodii podobne trudności do tych, jakie pojawiły się w rozpoznawaniu 
transponowanych interwałów. 

 Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły, że rodzaj słuchu znacząco wpływał na 
możliwość rozwiązania zadań z transpozycją. Osoby z grupy dysponującej słuchem 
absolutnym osiągnęły o wiele gorsze wyniki w porównaniu z posiadaczami słuchu 
relatywnego, dla których wpływ wprowadzenia transpozycji okazał się prawie nieistotny. 
Obserwacja ta może wydawać się dość zaskakująca, gdyż powszechnie przyjęło się uważać 
słuch absolutny za wszechstronnie użyteczną zdolność muzyczną. Uzyskane wyniki 
wskazują na sytuację odwrotną. Okazuje się bowiem, że posiadanie takiego rodzaju słuchu 
może przysparzać trudności w rozróżnianiu stosunków wysokościowych, co niekiedy staje 
się poważną niedogodnością.   

Problem negatywnych aspektów słuchu absolutnego jest oczywiście bardzo złożony. Jak 
wynika z rozmów z nauczycielami kształcenia słuchu przeprowadzonych przy okazji badań 
w środowisku polskiej młodzieży muzycznej w przypadku osób ze słuchem absolutnym 
często pojawiają się inne praktyczne problemy. Jednym z nich jest nieumiejętność radzenia 
sobie z dyktandami harmonicznymi i myśleniem harmonicznym w ogóle. Polega to na tym, 
że niektóre osoby ze słuchem absolutnym, słysząc jakiś trójdźwięk będą skupiać się na 
identyfikacji izolowanych dźwięków i nie będą w stanie jednocześnie ocenić, jaką funkcję 
pełni dany akord w przebiegu harmonicznym. A więc przykładowo taka osoba usłyszy, 
rozpozna i nazwie bezbłędnie dźwięki a – c – f, ale nie skojarzy (lub też skojarzy ze 
znacznym opóźnieniem), że jest to trójdźwięk F-dur w pierwszym przewrocie, czy też 
dominanta w tonacji B-dur w pierwszym przewrocie.  

Innym przykładem wskazującym na to, że słuch absolutny nie oznacza „super zdolności 
muzycznych” w ogóle jest przypadek uczennicy średniej szkoły muzycznej, która mimo 
tego, że posiadała słuch absolutny nie potrafiła poradzić sobie z dyktandami muzycznymi, 
nawet jednogłosowymi. Problem polegał na tym, że osoba ta skupiała się wyłącznie na 
zapisie melodii w sensie wysokościowym, a całkowicie pomijała aspekt rytmiki i metrum. 
Warto dodać, że w teście na rozpoznawanie 25 wysokości (test 6-sekundowy) uzyskała ona 
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bardzo dobry wynik 92% poprawnych odpowiedzi. Oczywiście nie jest to przypadek 
odosobniony. 

  

4. ŚWIADOMOŚĆ POSIADANIA SŁUCHU ABSOLUTNEGO 

W kontekście omawianych przykładów równie ciekawą sprawą jest to, czy dana osoba, 
uczeń lub student ma w ogóle świadomość tego, iż posiada słuch absolutny i co za tym idzie 
– czy rozumie, jakie możliwości i zarazem problemy zazwyczaj wiążą się z tym zjawiskiem. 
Nie wkraczając na grunt dość skomplikowanej problematyki rodzajów słuchu absolutnego, 
warto przyjrzeć się odpowiedziom udzielonym na pytanie: Czy masz słuch absolutny?, które 
zostało zamieszczone w ankiecie towarzyszącej testowym badaniom przesiewowym 
przeprowadzonym wśród polskiej młodzieży muzycznej (Makomaska, 2008). Z grupy 91 
posiadaczy słuchu absolutnego (wszystkie grupy badanych łącznie z uczestnikami konkursu 
w Bielsku Białej), którzy w teście słuchowym 6- sekundowym uzyskali wynik powyżej 65% 
rozpoznań wysokości chromatycznej, a także udzieliły odpowiedzi na to pytanie niewiele 
ponad połowa  (51 osób – 56%) odpowiedziała twierdząco. Ponad jedna trzecia (36%) 
zakreśliła „nie wiem”, a  8%- zaprzeczyło.  

W kolejnej części ankiety znalazły się szczegółowe pytania dotyczące posiadanego słuchu 
absolutnego. Pierwsze z nich (Czy udaje Ci się rozpoznać wysokość słyszanego dźwięku bez 
pomocy kamertonu?) odnosiło się do słuchu absolutnego biernego. Z 84 osób, które udzieliły 
odpowiedzi na to pytanie i uzyskały wynik powyżej 65% rozpoznań wysokości 
chromatycznej w teście fortepianowym 6-sekundowym, tylko jedna zaprzeczyła. Reszta 
odpowiedziała twierdząco.  

Następne pytanie: Czy potrafisz zaśpiewać dźwięk o żądanej wysokości muzycznej bez 
pomocy kamertonu? miało ustalić, czy osoba dysponuje czynnym słuchem absolutnym. Z 85 
osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie (i które w teście 6-sekundowym fortepianowym 
uzyskały wynik powyżej 65% rozpoznań wysokości chromatycznej), tylko 16 (19%) 
przyznało, że nie potrafi zaśpiewać dźwięku o zadanej wysokości muzycznej bez pomocy 
kamertonu. Pozostałych 81% badanych zakreśliło odpowiedź „tak”.  

W porównaniu z odpowiedziami udzielonymi na pierwsze pytanie dotyczące świadomości 
posiadania słuchu absolutnego może się to wydać dość dziwne. Z jednej strony osoby 
uznają, że nie są pewne posiadania słuchu absolutnego, z drugiej zaś w znacznej większości 
przypadków odpowiadają, że potrafią rozpoznać i wytworzyć wysokość dźwięku bez 
pomocy kamertonu. Tę sprzeczność można z jednej strony rozpatrywać w kategoriach 
niewiedzy (co np. w przypadku studentów wyższych uczelni wydaje się mało realne),  
z drugiej zaś może to być przejaw niechęci do przyznawania się do słuchu absolutnego.  

 

ZAKOŃCZENIE 

W kontekście przedstawionych przykładów pojawia się zasadnicze pytanie, które od dawna 
nurtuje nauczycieli kształcenia słuchu: jakimi metodami powinny być kształcone osoby ze 
słuchem absolutnym (które są na różnych etapach edukacji muzycznej) tak, aby mogły 
rozwijać również słuch relatywny. Faktem jest, że ich udział w zajęciach wspólnie z osobami 
nie posiadającymi tego rodzaju słuchu jest mało efektywny, ponieważ nie wzbudza 
motywacji do rozwijania tych cech słuchu, które w dalszej muzycznej działalności będą im 
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bardziej potrzebne. Polegając na swej zdolności do rozpoznawania bezwzględnej wysokości 
dźwięku, starają się oni rozwiązywać większość zadań przy użyciu naturalnej dla nich 
strategii słuchu absolutnego, nie doskonaląc przy tym umiejętności posługiwania się 
słuchem relatywnym.  

Niektórzy pedagodzy na własny użytek stworzyli metody, mające rozwinąć postrzeganie 
relatywne. Jeden z nauczycieli zdradził, iż zazwyczaj wie, kto w danej grupie ma słuch 
absolutny, więc zdarza się, że dane dyktando, które jest w tonacji G-dur wykonuje raz  
w tonacji oryginalnej, za drugim razem w tonacji As- dur, a za trzecim w tonacji Fis-dur. Dla 
ucznia ze słuchem relatywnym transpozycje nie będą miały znaczenia, gdyż stosunki 
wysokościowe pozostaną takie same. Natomiast dla osoby ze słuchem absolutnym kolejne 
transpozycje dyktanda oznaczają ogromną ilość informacji do przetworzenia i prowadzą 
zapewne do niemożności uporania się z wymaganym zadaniem.  

Inni pedagodzy podkreślają również konieczność pracy z partyturą, wymagającej myślenia 
harmonicznego oraz powodującej naturalne obcowanie ucznia z różnymi barwami 
instrumentów. Takie podejście nie jest jednak zbyt powszechne. Do tej pory tak naprawdę 
nie pojawiła się jednorodna metoda przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób ze słuchem 
absolutnym. Przeprowadzone badania oraz rozmowy z pedagogami kształcenia słuchu 
potwierdziły potrzebę wypracowania w szkolnictwie muzycznym nowej, odrębnej metodyki 
umożliwiającej kształcenie słuchu muzycznego osób dysponujących słuchem absolutnym 
lub też takiego zmodyfikowania metodyki istniejącej, aby posiadacze słuchu absolutnego nie 
byli biernymi uczestnikami zajęć z kształcenia słuchu, ale przez bogactwo i różnorodność 
zadań rozwijali w sobie umiejętność patrzenia na świat dźwięków również przez pryzmat 
słuchu relatywnego.     

 

Praca naukowa dofinansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008 
jako projekt badawczy nr N105 028 31/3210 
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Od śmierci tego mi się uczyć trzeba 
Jak żyć na świecie, by nie chybić nieba 

Bo przy jej świecy wszystko jest widome 
Co jest znikome186 

Tytuł niniejszego referatu zawiera w sobie pewną sprzeczność. Z jednej strony mądrość 
ŻYCIA, z drugiej - pieśni POGRZEBOWE. Żyjąc w świecie współczesnym, w którym  
o śmierci mówi się dość nieśmiało, jakby bojąc się tej rzeczywistości, stajemy się 
uczestnikami życia tętniącego zdobywaniem sukcesów, dóbr materialnych i sławy. Życia, 
które ma być wiecznie młode. Natomiast śmierć jest odległa i obca. O śmierci mówi się 
właściwie wyłącznie przy okazji wypadków, w których zginęła duża liczba osób, lub gdy 
umiera ktoś sławny.  

Uczestnicząc w pogrzebach w wielkich miastach można zauważyć wielką barierę 
oddzielającą żywego człowieka od nieboszczyka. Takie pogrzeby stają się wręcz „usługą” 
świadczoną przez pracowników firm pogrzebowych i duszpasterzy. Natomiast rodzina  
i bliscy zmarłego stają się obserwatorami tej usługi. W takich pogrzebach uczestniczy 
przeważnie niewielka liczba osób, które stają się widzami pewnego spektaklu niczym 
niezwiązanego z codziennością. 

Inaczej sprawa obrzędów pogrzebowych wygląda w środowiskach tradycyjnych, wiejskich. 
Tam pogrzeb staje się swoistym misterium, w które angażują się nie tylko domownicy, ale 
również dalsza rodzina, sąsiedzi i przyjaciele, niekiedy nawet cała wieś. Jeżeli człowiek 
umiera w domu, wówczas wszyscy włączają się w przygotowanie pogrzebu, począwszy od 
umycia i ubrania ciała, przygotowania domu do pogrzebu, zorganizowania czuwania przy 
zmarłym, przygotowania posiłków dla uczestników pogrzebu, wykopania grobu, 
organizacji uroczystości liturgicznej oraz stypy, która kończy pogrzeb i jest symbolem 
dalszej żałobnej i duchowej łączności ze zmarłym i jego rodziną.  Widzimy więc wielką 
różnicę w sposobie podejścia do rzeczywistości śmierci. W pierwszym przypadku niemal 
                                                      

186  Jako motto (także zakończenie pracy) posłużył mi cytat z pogrzebowej pieśni „O jak nędzny 
ten żywot” nieznanego autora, zamieszczonej w zbiorze S. FIEDORCZUKA Pogrzebowe pieśni ludowe, 
Białystok 1984, s. 87. Teksty pieśni podawane w dalszej części artykułu także często zaczerpnięte są z 
niniejszego śpiewnika. Wynika to z faktu, iż funkcjonują one w żywej praktyce śpiewaków 
pogrzebowych Augustowszczyzny. Ponadto, z moich badań prowadzonych w latach 2007 - 2009 
wynika, że śpiewnikiem tym, ludność wiejska posługuje się dość powszechnie. Por. także: Mdr 7, 10. 
(Cytaty biblijne zaczerpnięte z  Biblii Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań 2000). 
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całkowite odcięcie się od zmarłego, w drugim zaś głęboko przeżywana jego obecność 
wynikająca z wiary w życie po śmierci. Dlatego też uzasadnione wydaje się ścisłe połączenie 
rzeczywistości życia i śmierci. 

TEREN BADAŃ 

Obszar Augustowszczyzny, będący przedmiotem moich badań, należy do przygranicznego 
obszaru północno-wschodniej Polski, gdzie w czasach zaborów i w dwudziestoleciu 
międzywojennym, stykały się różne tradycje etniczne, narodowe, religijne, językowe  
i kulturowe187. Polska ludność miasta oraz całego terenu, była silnie przywiązana do 
własnych tradycji patriotycznych i katolickich, pozwalających na identyfikację jej jako 
wspólnoty. W Augustowie, przed 1918 rokiem „stosunki pomiędzy poszczególnymi 
narodami układały się bez większych sympatii, ale i antagonizmów. Kontakty odbywały się 
na płaszczyźnie gospodarczej i urzędowej. Polacy, czujący się gospodarzami miasta, niezbyt 
chętnie patrzyli na Żydów (często świeżo przybyłych i robiących przy tym znaczne kariery 
finansowe) oraz Rosjan, będących najczęściej funkcjonariuszami państwowymi”188. 
Miejscowości wiejskie zamieszkiwali wyłącznie Polacy wyznania rzymskokatolickiego. 
Jedynym wyjątkiem były tereny Grodzieńszczyzny: parafie Lipsk i Rygałówka, gdzie 
zaznaczały się w tradycjach wpływy wschodnie. Była to ludność wyznania unickiego 
(katolickiego), posługująca się w liturgii językiem staro – cerkiewno – słowiańskim oraz 
polskim, natomiast powszechnie językiem czarnoruskim189. Jednakże w świadomości 
narodowej, mieszkańcy tych terenów czuli się zawsze Polakami.  

Dzisiejsze granice Augustowszczyzny wyznaczają: od wschodu granica Polski z Białorusią, 
od zachodu historyczna granica z Prusami, obecnie granica województw: Podlaskiego  
i Warmińsko–Mazurskiego, natomiast od północy rzeka Czarna Hańcza i od południa rzeka 
Biebrza z jej bagnami - są to granice naturalne. Uwzględniając podział administracyjny 
Polski, jest to powiat augustowski i gmina Rajgród, będąca północnym krańcem powiatu 
grajewskiego.  

 
ŹRÓDŁA 

Społeczności wiejskie Augustowszczyzny posiadają żywe tradycje związane z misterium 
umierania i śmierci. Z cyklu rodzinnego zanikły już zwyczaje ludowe związane  

                                                      

187  Ludność Augustowa w 1897 roku, ze względu na narodowość: Polacy – 59, 78%; Żydzi – 35, 
85%; Niemcy – ok. 1,3%. Dość dużą grupę narodowościową stanowili również Rosjanie, jednakże w 
większości byli to żołnierze garnizonu carskiego, urzędnicy i ich rodziny. Z pozostałych narodowości 
można wymienić: Białorusinów, Cyganów, Czeremisów, Litwinów, Tatarów i Ukraińców. Por.  
J. SZLASZYŃSKI, A. MAKOWSKI, Augustów. Monografia historyczna, Augustów 2007, s. 253 – 254. 

188  Tamże, s. 254. 

189   Do dzisiaj można zauważyć w potocznej mowie mieszkańców tego rejonu, wpływy języka 
rosyjskiego. Jednakże sami uważają, że mówią po polsku. Pieśni pogrzebowe były i są śpiewane w 
języku polskim, gdyż śpiewacy korzystali jedynie z polskich modlitewników i kantyczek. Również w 
cerkwiach „rozbrzmiewały śpiewy po polsku, grały organy, odmawiano różaniec, wszystko było 
podobnie, jak w kościołach łacińskich, tylko mszę świętą odprawiano inaczej. Nawet księża uniccy 
byli ubrani podobnie jak łacińscy i nie nosili brody”: W. JEMIELITY, Augustowski dekanat unicki, w:  
J. W. Czartoszewski, J. M. Dołęga (red.), Episteme 2(1999), Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, 
Olecko 1999, s. 59.   
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z narodzinami, ślubem i weselem190, natomiast obrzędy pogrzebowe są nadal starannie 
pielęgnowane. W większości parafii tego terenu, w miejscowościach, gdzie żyje większa 
liczba ludności, istnieją zespoły śpiewaków pogrzebowych, lub pojedyncze osoby, które 
przewodniczą obrzędom pogrzebowym. W ich posiadaniu znajdują się modlitewniki, 
kantyczki, śpiewniki i odręczne zapisy (bądź obecnie przepisywane i powielane 
maszynopisy), z których korzysta się podczas czuwań przy zmarłych. Najpopularniejszym 
wydawnictwem wykorzystywanym przez śpiewaków są Pogrzebowe pieśni ludowe 
opracowane przez ks. Stanisława Fiedorczuka, wydane w Białymstoku w 1984 roku. 
Najstarszym, odnalezionym przeze mnie wydawnictwem jest śpiewnik Zbiór Pieśni 
Nabożnych Katolickich opracowany przez ks. Szczepana Kellera, wydany w Chicago w 1868 
roku. Zawiera on śpiewy mszalne i pieśni na cały rok liturgiczny, pieśni o świętych  
i przygodne, również pogrzebowe, w sumie ponad 1064 pieśni191. Był on własnością 
zmarłego w 2007 roku Saturnina Leszczyńskiego ze wsi Świderek. Śpiewnik ten w ostatnich 
latach był jednak rzadko wykorzystywany, ze względu na swoją objętość i fatalny stan. W 
żadnym ze śpiewników, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych, nie ma zapisu 
nutowego melodii. Śpiewacy, którzy wzrastali całe swoje życie w rodzimej tradycji, mają 
doskonale opanowane pamięciowo melodie – zapewne dobierane do tekstów spośród 
melodii lokalnych uznanych za odpowiednie i ładne. Trzeba jednak podkreślić, że istnieją 
różne warianty melodii tych samych pieśni, nawet w sąsiadujących ze sobą wioskach jednej 
parafii. Powtarzające się w różnych wsiach stałe wersje tekstów upowszechniły się dzięki 
drukowanym śpiewnikom. W pewnym sensie taki stan rzeczy można wiązać również z 
unifikującym nurtem kultury religijnej kościoła katolickiego (zbieraczami i wydawcami 
śpiewników byli zwykle duchowni). Natomiast różnorodność melodii odnieść należy do 
lokalnych tradycji ludowych. Występują również pewnego rodzaju kontrafaktury, gdzie do 
kilku pieśni wykorzystana jest ta sama, bądź bardzo podobna melodia. 

MISTERIUM ŚMIERCI 

Człowiek zakorzeniony w tradycji ludowej żyje w bliskim związku z naturą, potrafi do niej 
przystosować swoje życie od wczesnych lat dziecięcych do późnej starości, która staje się 
„czasem odchodzenia”. Gdy przypatrujemy się postawom ludzi starszych, to zauważamy, 
że świadomość nieuchronnej śmierci kształtowała człowieka od jego przyjścia na świat. 
Stawała się nieomal wychowawczynią i nauczycielką sposobu życia. Wiara w życie po 
śmierci oraz świadomość wiecznej kary lub nagrody wytyczała jakość życia doczesnego. 

Każda śmierć w wiejskiej rodzinie wielopokoleniowej, a nawet każda zima, która była 
utożsamiana ze snem i z zamieraniem przyrody, kształtowała człowieka również w kwestii 
przemijania. Nie czyniono ze śmierci żadnego tabu. Była ona tematem dyskusji, legend  
i opowiadań. Staruszkowie przeczuwając swoją śmierć, w obecności rodziny, przekazywali 
swoją ostatnią wolę i żegnali się z bliskimi. Spotkałem się również z relacjami moich 
krewnych, iż na łożu śmierci umierający wygłaszali „mowy”192 dziękczynne wobec Boga  
i swoich bliskich. Człowiek niemal każdym swoim czynem, w każdym dniu swego życia 
przygotowywał się do śmierci. Miał silnie przeświadczenie, że musi kiedyś zdać rachunek 
                                                      

190  Ślub pojmuje się jako obrzęd liturgiczny – kościelny, natomiast wesele traktowane jest jako 
obrzęd świecki. 

191  Ponad 1064 pieśni – gdyż brakuje w nim początkowych 100 stron oraz stron końcowych. 

192  Były to mowy na wzór „Pieśni słonecznej” świętego Franciszka z Asyżu. Niestety, nie ma 
żadnej dokumentacji takich przemówień wygłaszanych przez umierających. 
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przed Bogiem ze swego życia na ziemi, co było przedmiotem kościelnej katechezy. 
Świadomość ta jednak nie wywoływała u niego poczucia zagrożenia, ustawicznego smutku, 
nie wywoływała też postawy buntu. Wypływało to z religijnego światopoglądu, że Bóg daje 
życie i Bóg może je w każdej chwili zabrać. Tak pojęta śmierć stanowiła element naturalnego 
porządku świata, jego organizacji i ładu. Do dzisiaj starsi ludzie tak pojmują prawa rządzące 
światem, że starsi muszą odejść, aby młodsi mogli ich zastąpić. Dla wielu ciężko 
spracowanych, schorowanych i wiekowych ludzi śmierć była czasem upragnionego 
odpoczynku. Spokój ludzi wobec śmierci wynikał też z wiary w Boże miłosierdzie. 

Natomiast sam sposób odchodzenia z tego świata urastał w starej polskiej (i nie tylko) 
tradycji do rangi sztuki. Można ją porównać do średniowiecznej ars bene moriendi, czyli 
sztuki dobrego umierania. Wiązała się ona z momentem agonii, podczas której umierający 
jednał się z otaczającymi jego śmiertelne łoże, przyjmował sakramenty pojednania, 
namaszczenia i komunii, natomiast kapłan towarzyszący umierającemu i jego bliscy  
w modlitwie wypraszali dla niego miłosierny sąd u Boga193. W czasach średniowiecza rodzaj 
śmierci odgrywał bardzo ważną rolę. Bardzo wyraziście zaznaczał się podział na tych, 
którzy umarli w sposób godny (tj. zgodny z normami społecznymi i religijnymi), oraz na 
tych, którzy umarli w sposób sprzeczny z tymi normami. Sposób umierania zapewniał też 
albo zbawienie, albo potępienie po śmierci. Polskie źródła średniowieczne, takie jak: kroniki 
Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Janka z Czarnkowa i Jana Długosza, „Kronika 
Oliwska”,  Ars moriendi Mateusza z Krakowa), czy Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, 
przedstawiają przykłady „złej śmierci”, które wzbudzały największy lęk i były uważane za 
bardzo niewłaściwe, niepożądane. Były to zgony np. w wyniku otrucia, na skutek ingerencji 
sił nadprzyrodzonych czy szczególnie ostro potępiane samobójstwo. Ukazanie „złej śmierci” 
pełniło z założenia rolę dydaktyczną i miało na celu upowszechnianie - pod postacią 
antyprzykładu - owej ars bene moriendi.  

Sztuka umierania była również przedstawiana w ikonografii, zwłaszcza średniowiecznej194  
a spotykane swego czasu w wielu kościołach obrazy silnie oddziaływały na wyobraźnię 
ludzi. Po duszę umierającego na łożu człowieka, przybywają reprezentanci sił dobra i zła, 
aniołowie i diabli. Rozgrywa się między nimi walka zwana psychomachią195. Umierający 
poddawany jest próbom diabelskim (tempatationes diaboli): próbie wiary, przypomnieniu 

                                                      

193  W wielu modlitewnikach możemy znaleźć modlitwy, akty strzeliste i całe nabożeństwa do 
odmawiania przy konających. W tych modlitewnikach umieszczano również wskazania dotyczące 
„dobrego umierania”, tzw. Gotowanie się na śmierć (np. Modlitewnik bez tytułu, miejsca i roku 
wydania, własność Antoniego Rusiłowskiego ze wsi Żarnowo; Wielkie Officium albo codzienne 
nabożeństwo ku większej czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Niepokalanie Poczętej Najświętszej 
Panny Maryi Matki Bożej, tudzież wielu świętych patronów, zebrane dla pożytku chrześcijan, Wilno 1913, 
własność Józefa Joki ze wsi Osowy Grąd; Mszalik, bez tytułu, miejsca i roku wydania, własność 
Krystyny Cieśluk z Lipska. 

194  M.in. Śmierć i Skąpiec, National Gallery of Art, Waszyngton, z 1490 r., por. Internet: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Ars_moriendi, (20.11.2009). Warto wspomnieć, że w północno-
wschodniej Polsce najsławniejszym malowidłem tej treści jest fresk w podziemiach klasztoru 
pokamedulskiego na Wigrach (gdzie spoczywają szczątki zmarłych mnichów), przedstawiający 
śmierć jako kościotrupa ubranego w białą szatę, z kosą w ręku wzywającą palcem przestraszonego 
mnicha.   

195  Przykłady psychomachii można znaleźć w Skardze umierającego czy w Prologu III. cz. Dziadów 
Adama Mickiewicza. 
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grzechów, odebraniu nadziei na zbawienie, pokusie próżnej chwały, pychy i samouwielbie- 
nia, chciwości i skąpstwa, próbie cierpienia fizycznego, próbie przywiązania do dóbr 
doczesnych – nawet za cenę paktu z diabłem; oraz napomnieniom anielskim (bonae 
inspirationes angeli) – aniołowie pouczają, nie przytaczając dobrych uczynków, bo może ich 
nie być, aby umierający zachował wiarę i nadzieję w Boże miłosierdzie. Psychomachia to 
walka z samym sobą o zachowanie zdrowego rozsądku, uratowanie własnej duszy, prawo 
do godności oraz szacunku dla siebie196. Te sugestywne tradycje duchowe, pełne 
niezwykłości, upowszechniane zwłaszcza za pośrednictwem kościoła, znajdują kontynuację 
w wielu zwyczajach ludowych, gdzie bywają osobliwie przemieszane ze zwyczajami 
pogańskiego pochodzenia. Można tu wspomnieć o zabobonach dotyczących np. wydarzeń 
zwiastujących śmierć i stosownych do tego zachowań, mających na celu „odczynienie” 
przepowiedni.  

Wracając jednak do tradycji ludowych Augustowszczyzny, to sztuki umierania uczono 
człowieka od młodości, aby sam potrafił pogodzić się z losem, z przemijaniem, jak również 
potrafił w tej kwestii pomagać bliskim w tym ostatnim akcie życia. Wiedzy o umieraniu, jako 
bolesnej i nieubłaganej rzeczywistości, nie ukrywano przed dziećmi. Tłumaczono im dość 
wcześnie, że życie ziemskie jest tylko przejściowym etapem, stanowi drogę do wieczności. 
Wykorzystywano każdą okazję do celów wychowawczych. Śmierć w rodzinie 
wielopokoleniowej była taką sytuacją, która ułatwiała dziecku zrozumienie abstrakcyjnych 
skądinąd kategorii przemijania, a zarazem i trwania. Myśl tę podawano w zależności od 
wieku dziecka i zgodnie z własną wizją świata. Dzieci wierzyły, tak jak dorośli, że śmierć jest 
tylko przejściem w inne życie, a zmarły, w zależności od postępowania na tym świecie, 
znajdzie się w czyśćcu, w niebie lub w piekle. Piekło tłumaczono dzieciom obrazowo, jako 
największą karę za złe życie. Było to miejsce wiecznego potępienia, gdzie rządzą złe diabły 
mające rogi, kopyta i ogon, gdzie pali się wieczny ogień i gotuje się smoła. Taki obraz piekła 
jest rzeczywiście straszny, jednakże sam kres życia nie stanowił dla dzieci żadnego tabu; 
przyjmowano go jako zwykłą kolej rzeczy. Zgoła inaczej niż współcześnie, kiedy to unika się 
przy dzieciach tematu śmierci, uważając go za zbyt drastyczny197. Jak już wcześniej 
wspomniałem, sam sposób „mówienia w imieniu zmarłego” językiem pieśni, jest formą 
swoistej edukacji pozostających przy życiu.  

 
W starych modlitewnikach, będących w posiadaniu śpiewaków pogrzebowych, możemy 
znaleźć wiele tekstów o należytym przygotowaniu się do śmierci (tzw. „Gotowanie się na 
śmierć”198) i modlitw „o uproszenie szczęśliwej śmierci”. Są to litanie, nabożeństwa i akty 
                                                      

196  Por. M. WŁODARSKI, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987,  
s. 7-13; Por. także dzieło wybitnego scholastyka i wychowawcy pierwszych profesorów Akademii 
Krakowskiej Mateusza z Krakowa, Ars moriendi  
(w: Internet: http://univ.gda.pl/~literat/grafika/ars.htm, 03.11.2009). 

197  Por. D. SIMONIDES, Od kolebki do grobu — Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX 
wieku, Opole 1988, s. 129. 

198  “Obierz sobie w każdym miesiącu jeden dzień, w którybyś się gotował na śmierć, tak, jak 
gdybyś pewnym był, iż w dniu tym masz już umrzeć, co jest tem naturalniejsza, iż istotnie każdy 
dzień może być dla ciebie dniem ostatnim życia. Tego więc dnia spowiadaj się, idź do Komunii 
świętej z jak największem nabożeństwem; módl się z taką skruchą i takiem podniesieniem ducha, jako 
gdybyś się już raz ostatni modlił przed opuszczeniem ziemi; mów z głębi serca akty: wiary, nadziei, 
(tekst nieczytelny) też modlitwy i litanje o uproszenie szczęśliwej śmierci; odpuść, jak najszczerzej i na 
zawsze, wszystkim swym winowajcom. Takowe gotowanie się na śmierć, odbywane z należnem 
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strzeliste kierowane do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej i świętych, nade wszystko 
św. Józefa i św. Barbary – patronów konania199. Modlitwy te odmawiano zarówno przy 
konających, jak i w codziennych pacierzach, wypraszając sobie szczęśliwą śmierć. W takiej 
sytuacji śmierć była zjawiskiem naturalnym i przez ludzi starszych wręcz oczekiwanym. 
Wypływało to z religijności i wiary w życie wieczne. Podczas własnej praktyki 
duszpasterskiej wśród ludzi starszych mogłem niejednokrotnie zauważyć wielkie 
oczekiwanie na moment śmierci: nie jako końca życia, lecz na przejście do „wiecznej 
ojczyzny”200.  

 

KLASYFIKACJA ŚPIEWÓW 

Pogrzebowe pieśni ludowe należą do śpiewów religijnych, nieliturgicznych, zwanych 
pozakościelnymi201. Wykonywano je tylko w trakcie modlitewnych czuwań przy zmarłym 
w domu żałoby oraz podczas stypy po zakończeniu pogrzebu. Nie wykorzystywano ich  
w trakcie nabożeństw i mszy pogrzebowych. Liturgii żałobnej, począwszy od pierwszej stacji 
w domu zmarłego, aż do momentu inhumacji przewodniczył ksiądz, a śpiewy prowadził 
organista. Tak jest również obecnie. Podczas liturgii wykonuje się śpiewy zawarte w Obrzę- 
dach pogrzebu202 oraz pieśni pogrzebowe, maryjne lub wielkanocne ze Śpiewnika kościelne- 
go ks. Jana Siedleckiego203. W niniejszym artykule z szeroko rozumianych śpiewów  
pogrzebowych wykorzystane będą jedynie pieśni żyjące w praktyce ludowej.   

Podziału pieśni pogrzebowych można dokonywać uwzględniając różne kryteria.  

Ze względu na styl ekspresji słowno–melodycznej i jako formę przekazu możemy wyróżnić:  

- melorecytację solisty lub zespołu   

- dialog śpiewany, czyli śpiew psalmodyczny, antyfonalny bądź responsorialny pomiędzy 
dwiema grupami śpiewaków – na chóry (prowadzący – uczestnicy czuwania; mężczyźni – 
kobiety; „śpiew na stoły”). 

                                                                                                                                                                      

uczuciem, będzie cię bardzo skutecznie wiodło do doskonałości chrześcijańskiej”. Tekst zaczerpnięty 
z: Modlitewnik, bez tytułu, miejsca i roku wydania, własność Antoniego Rusiłowskiego ze wsi 
Żarnowo. 

199  Por. m.in.: Modlitewnik, bez tytułu, miejsca i roku wydania, s. 644 – 656, własność 
Antoniego Rusiłowskiego ze wsi Żarnowo; Wielkie Officium albo codzienne nabożeństwo ku 
większej czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Niepokalanie Poczętej Najświętszej Panny 
Maryi Matki Bożej, tudzież wielu świętych patronów, zebrane dla pożytku chrześcijan, Wilno 1913, s. 
754 – 792, własność Józefa Joki ze wsi Osowy Grąd. 

200  Por. „ Nasza Ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy, naszego Pana 
Jezusa Chrystusa” – z liturgii pogrzebowej. W podobnym duchu rzecz przedstawiała moja babcia, 
Zofia Oleksy, (1905 † 2000) ze wsi Tajenko, często mówiąc mi o tym, że Pan Bóg daje życie na ziemi 
jako dzierżawę, natomiast na własność przygotował nam niebo.   

201   Por. B. BARTKOWSKI, Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków 1987, s. 12 – 
26. 

202  Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1977; lub wydanie 
drugie z roku 1991 i wydanie drugie uzupełnione z roku 2005. 

203   J.SIEDLECKI, Śpiewnik kościelny, Kraków, wydanie I, 1878 – do wydanie XL uzupełnione, 2007. 
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W sposobie wykonywania tychże pieśni znajdujemy liczne repetycje drugiej części zwrotek 
lub refrenu. Należy więc dodać, iż dialog ten może przybierać również postać śpiewu 
responsorialnego, gdzie prowadzący śpiewają zwrotkę, a pozostali powtarzają jej drugą 
część. Jest to praktyka, która pomaga w zapamiętaniu i rozważaniu tekstu.  Podział ten ma 
dość płynne granice, jednakże jest ważny z tego względu, iż sens społeczny pieśni 
pogrzebowych realizuje się nie tylko w ich „przepowiadaniu”, lecz w całościowej, słowno–
muzycznej wypowiedzi204. Należy dodać, że są one wykonywane w tempach wolnych 
i umiarkowanych, aby można je było medytować. Oparte są ponadto na tekstach biblijnych, 
wierszowane i zaopatrzone niezliczoną ilością symboli. To również sprawia, że są łatwe do 
zapamiętania, a przez to żywe w świadomości społecznej.  

Ludowe pieśni pogrzebowe mogą być również klasyfikowane wg kryterium czasu i miejsca 
wykonania, uwzględniające wiek i płeć zmarłego, pieśni określone więzami rodzinnymi, 
pieśni związane z zawodem lub miejscem zmarłego w hierarchii społecznej oraz wg 
kryterium treści. Szczegółowe omówienie tych klasyfikacji możemy znaleźć w pracach 
Krystyny Turek205, Jana Adamowskiego206, Jacka Kolbuszowskiego207 a także Bolesława 
Bartkowskiego, który dokonał klasyfikacji śpiewów religijnych pod względem stylów 
muzycznych208.  

Ważny dla niniejszej pracy jest podział pieśni ze względu na ich treść. I tak np. Krystyna 
Turek wyodrębnia: 

 Pieśni błagalne, skierowane do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych  

 Pieśni o charakterze pasyjnym 

 Pieśni refleksyjne z akcentami eschatologicznymi 

 Pieśni podejmujące tematykę vanitas 

 Pieśni moralizatorsko–dydaktyczne 

 Pieśni „żegnające”, w tym pieśni z innych grup, które spełniają funkcję pożegnalną209. 

Należy podkreślić, że w wielu pieśniach występuje więcej niż jeden z wyżej wymienionych 
wątków treściowych. Pieśni pożegnalne, moralizatorskie i o rzeczach ostatecznych 
przyjmują często charakter dziękczynienia, prośby i upominania. Ciekawy jest fakt, iż słowa 
wspomnianych podziękowań, próśb i napomnień są włożone w usta zmarłego, a śpiewane 
przecież przez żyjących, którzy jakby wcielają się w zmarłego. Poprzez taki właśnie zabieg 
wzrasta w słuchaczu percepcja tych treści oraz często potęgują się emocje i uczucia 
żałobników przeżywających śmierć bliskiej im osoby. Z jednej strony może to oznaczać 

                                                      

204  Por. P. DAHLIG, Cechy regionalne śpiewów pogrzebowych w Polsce, w: K. Kadłubiec (red.), 
Folklorystyka na przełomie wieków, Cieszyn 1999, s. 290. 

205  K. TUREK, Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku, Katowice 1993,  
s. 42 – 44. 

206  J. ADAMOWSKI, Polskie pieśni pogrzebowe, w: Twórczość ludowa 1994, nr 3 – 4 (26), s. 14 – 18. 

207  J. KOLBUSZOWSKI, Polska pieśń pogrzebowa. Prolegomena, w: Polska Sztuka Ludowa, 1986, nr 1–
2, s.50–51 

208  B. BARTKOWSKI, Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków 1987; tenże 
(red.), Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, t. 1, Lublin 1990. 

209  K. TUREK, dz. cyt., s. 44.  
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poczucie winy i wyrzuty sumienia, z innej zaś ukojenie i nadzieję, że zmarły przechodzi do 
lepszego świata. Zatem pieśni, ich treść oraz sposób ich wykonania, mogą ujawnić 
najgłębszy, nadprzyrodzony sens samego faktu śmierci, która nie jest końcem, ale progiem, 
przez który każdy człowiek musi przejść.  Wybór języka artystycznego dla przekazu i wyra- 
żenia treści mających najdonioślejsze znaczenie (a zatem języka muzycznego i poetyckiego 
ze swoistym zakresem symboli, metafor, także sposobów rytmizacji i umuzycznienia 
tekstów) może ujawniać ich pojmowanie i sposób przeżywania.   

Treść ludowych pieśni pogrzebowych staje się swoistym katalogiem praw, które mają pomóc 
człowiekowi osiągnąć szczęście. Większość tych pieśni ma charakter pożegnalny, jednakże w 
ich treści możemy dostrzec wiele wątków dydaktycznych odpowiadających na pytanie jak 
należy życie ziemskie przeżyć. 

 

ŻYCIE RODZINNE, SĄSIEDZKIE I SPOŁECZNE W TEKSTACH POGRZEBOWYCH PIEŚNI LUDOWYCH 

Na pierwszym miejscu należy zauważyć treści dotyczące życia rodzinnego. W tradycyjnych 
rodzinach żyjących na wsi, podstawowym modelem była rodzina wielopokoleniowa i zara- 
zem wielodzietna. Z biegiem czasu, w latach powojennych liczba dzieci w rodzinach 
zmniejszała się, natomiast rodziny wielopokoleniowe dominują również obecnie. Dzieci 
wychowywały się zatem przy boku nie tylko rodziców, ale też i dziadków. Można nawet 
stwierdzić, że wychowaniem trudnili się przede wszystkim dziadkowie, gdyż rodzice 
większość dnia spędzali w polu i przy innych pracach gospodarskich. Dzieci przysłuchiwały 
się zatem opowieściom i legendom z dawnych lat, które w swoich treściach posiadały 
zawsze wątki dydaktyczne. Uczono szacunku do ludzi, posłuszeństwa wobec rodziców, 
ludzi starszych, nauczycieli, księży. Uczono szacunku do ciężkiej pracy na roli, szacunku 
wobec ziemi, która jest żywicielką, a także wobec przyrody, która wyznaczała naturalny 
rytm życia. W pogrzebowych pieśniach pożegnalnych znajdujemy odniesienia do związków 
rodzinnych i relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodzin; znamienne, że teksty 
większości śpiewów wypowiadane są w imieniu zmarłego:  

Już od was odchodzę i żegnam się z wami, 
Ojcze, matko razem z bracią i siostrami, 
Żegnam się z córkami, syny, pasierbami, 
Z całą rodziną i przyjaciołami.210 

Jednym z nielicznych wyjątków, gdzie żyjący żegnają pieśnią zmarłego, a nie odwrotnie, jest 
pieśń „Zmarły człowiecze”: 

Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy, 
Przyjmij dar smutny, który ci składamy. 
Trochę na grób twój porzuconej gliny, 
Od twych przyjaciół, sąsiadów, rodziny.211 

 

Więzi rodzinne były niegdyś dużo silniejsze niż dzisiaj. Niejednokrotnie zdarzały się kłótnie 
i nieporozumienia domowe (szczególnie między teściową a synową, o czym mówią np. 
teksty przyśpiewek), jak to zdarza się i obecnie, lecz domownicy wiedzieli, że są zdani 
wzajemnie na „swoją łaskę” i muszą wspierać się w pracy i w różnych kłopotach oraz 

                                                      

210  Już idę do grobu, s. 105 – 106. (Przykład nutowy nr 1) 

211  Zmarły człowiecze, s. 111. (Przykład nutowy nr 2) 
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problemach. Odczuwano większą odpowiedzialność za współdomowników niż dziś i za- 
pewniano opiekę starszym i schorowanym rodzicom – nazywano to „dochowaniem do 
śmierci”. Rodzice pomimo ciężkiej pracy na roli, znajdowali czas, aby swoje dzieci 
wychować dobrze, wpoić im wartości chrześcijańskie i patriotyczne, nauczyć ich uczciwej 
pracy. Starsze dzieci opiekowały się młodszym rodzeństwem i to nie tylko żyjąc wspólnie   
w domu rodzinnym, ale i później. Wielu informatorów opowiada, że jako nastolatkowie 
uczący się w szkołach w mieście, korzystali z pomocy starszego rodzeństwa. Wszystko to 
kształtowało postawę wdzięczności, istotną dla wielu śpiewów pogrzebowych 
(pożegnalnych), przy czym można mówić tu o podwójnym pożegnaniu: żyjący żegnają 
zmarłego modlitwą, śpiewem, liturgią żałobną, określonymi gestami, jak: pocałunek, uścisk 
dłoni, płacz, wiązanki kwiatów; a przede wszystkim swoją obecnością, natomiast zmarły 
żegna się ze swoimi bliskimi słowami pieśni, które przecież „wkłada w usta” czuwających 
przy jego zwłokach. Jest to niezwykle ciekawy zabieg edukacyjny, będący wyrazem 
współodczuwania typowego dla mentalności tradycyjnej, kształtujący więzy rodzinne, 
wzajemną odpowiedzialność a także wiarę w życie pozagrobowe. W pieśniach 
pogrzebowych najczęściej zauważamy zwroty dziękczynne wobec rodziców: za 
wychowanie, dbałość o rozwój duchowy i fizyczny, za wsparcie startu w dorosłe życie: 

Dziękuję za piastowanie, 
Za urodę, za staranie.212 

a także – wypowiadane w imieniu zmarłego – zwroty powierzające żywych pod opiekę ojca 
niebieskiego, (gdy ziemskiego nie stało) oraz pouczenia, by nie zapominać o zmarłych oraz 
sile ich wiary. Ta forma autodydaktyki zdradza głęboką więź ze zmarłym budowaną na 
fundamencie wiary we wspólne przyszłe życie w domu niebieskim. Są to również słowa 
błogosławieństwa na dalsze życie: 

Żegnam was, dziatki moje, 
I z wami się rozstaję 
Bogu was pod opiekę 
Ojcowską oddaję. 
Na ojca pamiętajcie, 
Jezusa błagajcie 
A przykazania święte 
Wiernie zachowajcie213. 

W repertuarze pogrzebowym znajdujemy też odrębne pieśni wykorzystywane podczas 
pogrzebów ludzi młodych oraz dzieci. Są to również pieśni wyrażające pożegnanie 
wypowiadane w imieniu zmarłego: pocieszenie strapionych rodziców, którzy nie doczekali 
pociechy ze zmarłego dziecka oraz narzekanie na śmierć, która przyszła za szybko i tym 
samym uniemożliwiła wypełnienie przeznaczenia – zadań stojących przed człowiekiem  
w życiu dorosłym: 

Dałeś mnie dwum rodzicom, moim ukochanym, 
Teraz mnie śmierć zabrała w wieku młodocianym 
Ojciec i matka z oczu obfite łzy leją 
I od żalu wielkiego na poły truchleją. 

                                                      

212  Na cmentarzu mieszkać będę, s. 118. (Przykład nutowy nr 3) 

213  O jak fałszywe wszystko, s. 115. Tu warto zauważyć ciekawą wersyfikację: 7+ 7 sylab oraz 7+ 6, 
z podziałem na 4 i 3 sylaby. (Por. przykład nutowy nr 4) 
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Mogłaś, śmierć okrutna, dać mi jeszcze pożyć, 
By rodzice pociechy mogli ze mnie dożyć.214 

W pieśniach pogrzebowych podkreślano też konieczność pogodzenia się z ustaniem więzi 
małżeńskich. Pełne miłości i wdzięczności słowa kieruje zmarły do pozostałego przy życiu 
współmałżonka; niekiedy bywają one jakby krzykiem przypomnienia o szczególnej 
przyjaźni, której nastał kres: 

Żegnam ciebie małżonko, 
Przejęta żałobą. 
Już z boskiego rozkazu 
Rozłączam się z tobą. 
Dziękuję ci za miłe 
Towarzystwo twoje 
Gdyż się już wynoszę 
Do kraju wiecznego.215 

Żono kochana wspomnijże sobie 
Jam przyjacielem był szczerym tobie216 

Żegnam się z tobą małżonko,(małżonku) kochana, (kochany) 
Dziękuję, żeś była(był) w życiu mem wybrana(wybrany), 
Ja cię tu oddaję Bozkiej Opatrzności, 
A sam(sama)już odchodzę do strasznej wieczności.217 

Słowa o małżonku „wybranym”, rodzą wiele skojarzeń. „Wybranym” lub nawet 
„przeznaczonym” można być przez Boga, wypełniając później w życiu małżeńskim 
konkretne posłannictwo. „Wybranym” można być również przez przyszłego małżonka 
(małżonkę) i przez akt przysięgi małżeńskiej połączyć się we wspólnotę wzajemnej miłości  
i służby. „Wybranym” można było być też dla kogoś. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty, 
małżeństwa były często kojarzone przez tzw. swatów, bądź przez samych rodziców. 
Szacunek zaś do rodziców nie pozwalał na to, aby sprzeciwić się ich woli. Dzisiaj można by 
było powiedzieć, że małżeństwa te zawierane były pod przymusem, a nie z miłości. 
Jednakże małżonkowie potrafili się wówczas uszanować, pokochać i prowadzić wartościowe 
i odpowiedzialne życie. Małżeńska przysięga składana przed Bogiem przypominała, że 
takich słów nie wolno „puszczać na wiatr”. Potwierdzeniem dojrzałych więzi małżeńskich 
może być też fakt, że rozwody zdarzały się wtedy sporadycznie. 

W tekstach pieśni pogrzebowych znajdujemy również zobowiązanie do dbałości o zmarłych 
przodków: A o duszy mojej nie zapominajcie218 - to wezwanie przypomina żyjącym, aby 
troszczyli się o zmarłych, zarówno w aspekcie duchowym jak i materialnym. Ciekawy jest 
fakt, iż samo ponaglenie do troski o zmarłego po śmierci (znów wypowiadane przez 
żyjących w jego imieniu) ma charakter szczególnego wczuwania się w sytuacje, w której 
zmarły może cierpieć kary po śmierci: 

                                                      

214  Czemuż Panie tak rychło, s. 119.  

215  O jak fałszywe wszystko, s. 115. (Przykład nutowy nr 4) 

216  Zaczynam lament, s. 81 

217  Już idę do grobu, s. 105. (Przykład nutowy nr 1) 

218  Już idę do grobu, s. 115 (Przykład nutowy nr 1) 
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Gdym się z światem ja rozstawał 
Wtenczas mnie każdy żałował 
A gdym skonał, choć widzieli 
O duszy mej zapomnieli – o Jezu. 
Córki, syny, co płakali, 
Gdy mnie do grobu chowali 
Wtenczas niby żałowali 
A teraz mnie zaniedbali -  o Jezu. 
Siostra z bratem chodzi stroną 
Choć mi na spoczynek dzwonią 
I do grobu wydzwaniają 
O duszy mej nic nie dbają – o Jezu219. 

Ojciec i matka, gdy się tam pali, 
Na syny, córki z płaczem się żali, 
Że nie masz politowania, 
By ich z ciężkiego karania 
Wyratowali.220 

Przyjaciele najmilejsi, 
Bądźcież na mnie pamiętniejsi, 
Tonę w ogniu, cierpię męki, 
Nie żałujcież podać ręki,221 

Interesująca jest nie tylko owa formuła wypowiadania się w imieniu zmarłego, który ocenia 
zachowanie swych bliskich po swojej śmierci, ale też wersyfikacja: dość mechanicznie 
stosowany 8-zgłoskowiec ma staroświecki rys (Gdym się z światem ja rozstawał/ Wtenczas 
mnie każdy żałował); z trzysylabiczną - ale czterodźwiękową, kadencyjną inwokacją „O 
Jezu” na końcu każdej zwrotki.  

Na podstawie tych tekstów możemy wysnuć wnioski, że zmarli wręcz rozpaczliwie 
dopominają się pamięci o sobie, modlitwy za ich duszę, pomocy w osiągnięciu szczęścia 
wiecznego i dbałości o miejsce ich doczesnego spoczynku. Jest to bowiem prawda wynika- 
jąca z wiary w dogmat o świętych obcowaniu. Zmarli wypraszają u Boga błogosławieństwo 
żyjącym, natomiast żyjący mają obowiązek modlitwy za swoich bliskich zmarłych222.  

W tych „napomnieniach” zaznacza się również dwoistość tradycji pogrzebowych. Tradycja 
kościelna zobowiązuje do troski o dusze zmarłych poprzez modlitwy, msze zamawiane 
w rocznice śmierci, z okazji imienin zmarłego, a także msze gregoriańskie, które w poboż- 
ności (nie tylko ludowej) mają największą wartość zbawczą. Natomiast tradycja ludowa 
kładzie większy nacisk na to, aby po śmierci bliskiej osoby zachować przez określony (lecz 
niedługi) czas żałobę, po której życie ma się toczyć zwyczajnym rytmem. Oskar Kolberg 
podaje, że na Kurpiach „dopóty daje się słyszeć płacz i narzekanie, dopóki trumny nie 
spuszczą do dołu i nie przysypią piaskiem, poczem następuje cisza i zwykły obojętny spokój. 

                                                      

219  Więzień w czyśćcu, s. 57. (Przykład nutowy nr 5) Tekst ten nawiązuje do średniowiecznej 
Skargi umierającego: Dziatki z matką narzekają,/ Bracia mię rzkomo żałują,/ Ku jimieniu 
przymierzają,/ Na mą duszę nic nie dbają. 

w: Internet, http://sredniowiecze.klp.pl/a-7324.html, 04.11.2009. 

220  Zaczynam lament więźniów jęczących, s. 80.  

221  Więzień w czyśćcu, s. 57. (Przykład nutowy nr 5) 

222  Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, (dalej: KKK) Poznań 1994, nr 1032, 1053. 
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Więc sprawdza się tu, że małżonek miłość po stracie żony zachowuje literalnie do grobowej 
deski. Gdy trumna znikła i grób został zasypany, oczy wdowca błądzą zaraz po obliczach 
obecnych dziewek”223. Współcześnie, gdy obserwujemy zachowanie ludzi (szczególnie 
bliskich zmarłemu) na pogrzebach, możemy zauważyć, że największy żal i emocje z nim 
związane, następują w trakcie zamykania trumny, wynoszenia jej z domu oraz podczas 
inhumacji. Zaś po powrocie z cmentarza te wszystkie emocje słabną. Podczas stypy można 
usłyszeć luźne rozmowy a nawet śmiech. Można przypuszczać, iż są to pozostałości daw- 
nych zwyczajów, związanych z przekonaniami, że nie można zbyt długo opłakiwać  
zmarłych, gdyż ich dusze topią się w łzach, nie mają spokoju w wieczności i przez to będą 
błąkać się w miejscach, w których żyły na ziemi224. W powyższych tekstach pieśni  
pogrzebowych nie ma zakazów, które nawiązywałyby do powtórnego ożenku, czy 
zamążpójścia, nie ma też mowy o tym jak dalej trzeba układać swoje życie, jednakże mocno 
podkreślone jest, aby w „pogoni” za ziemskimi sprawami, nie zapominać o wieczności. 

 

W pieśni katechizmowej „Trójca. Bóg Ojciec” – często śpiewanej na pogrzebach znajdujemy 
też ostrzeżenie, przypominające stare, polskie przysłowie: „od jednej matki – nierówne 
dziatki”.  

Matce od córki rozdzielić się trzeba 
Córka do piekła a matka do nieba. 
Albo też córka pójdzie ze świętymi 
Nieszczęsna matka wraz z potępionymi. 
Brat z bratem, ojciec z synem się rozstanie 
Jeden do nieba, drugi w piekle stanie. 
I mąż od żony weźmie rozłączenie 
Jedno na męki, drugie na zbawienie225. 

Treść ta, nawiązująca do słów zaczerpniętych z ewangelii226, przestrzega przed nienawiścią 
w rodzinach, zazdrością i zdradą. Mądrością jest również powściągliwość w porównywaniu 
dzieci z ich rodzicami oraz ocenianiu ludzi przez wzgląd na ich pochodzenie czy więzi 
rodzinne. W pieśni tej podkreślona jest również prawda wiary chrześcijańskiej, że Bóg jest 
sprawiedliwy i nie ma względu na osobę. W tradycji żydowskiej używano sarkastycznego 
przysłowia „Ojcowie jedli cierpkie jagody a synom zdrętwiały zęby", lecz w Księdze 
Jeremiasza i w Księdze Ezechiasza stanowczo zakwestionowano tę zasadę zbiorowej, lub 
pokoleniowej restytucji: "Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie 
spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby"227.  

W wielu pieśniach możemy też znaleźć wskazówki, według których należy układać życie 
z przyjaciółmi i sąsiadami. 

Żegnam was, krewni moi, 
Mili przyjaciele. 

                                                      

223           DWOK t. 27, Mazowsze, cz. IV, 1888, s. 150. 

224 Por. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. V, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia 
pogrzebowe, Wrocław 1999, s. 150 – 151. 

225  Trójca: Bóg Ojciec, s. 120 – 122. (Przykład nutowy nr 6) 

226  Por. Mt 24, 40-41; Mk 13, 12; Łk 21, 16. 

227  Jr 31, 29 – 30; por. także Ez 18, 4. 
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Żyłem z wami w przyjaźni 
I w zgodzie lat wiele. 
Żegnam was, sąsiedzi, 
I was też, sąsiadki. 
Śmierć mnie nieubłagana 
Zabiera w zaświaty. 
Dziękuję wam za szczerą 
I wszelką miłość. 
Daj Boże byście wieczną 
Poznali szczęśliwość.228 

Porównując kontakty międzysąsiedzkie w miastach, gdzie zdarza się, że mieszkając w bloku 
nie zna się sąsiadów żyjących na jednej klatce schodowej, trzeba jasno stwierdzić, że na wsi 
rzecz ma się zgoła inaczej. Mieszkańcy danej wsi znają się zawsze bardzo dobrze. Nawet 
jeżeli mieszkają na koloniach, gdzie odległość od domu, do domu często przekracza kilometr 
to również traktują się wzajemnie jako sąsiedzi. Więzi sąsiedzkie na wsi nie są bynajmniej 
tylko znajomością – ale prawdziwym współżyciem – zarówno w pracy, w zabawie, jak i we 
współprzeżywaniu problemów. Do dzisiaj, pomimo unowocześnienia i zmechanizowania 
rolnictwa możemy zaobserwować zjawisko sąsiedzkiej pomocy, nazywane „tłoką”. Sąsiedzi 
zbierają się wówczas, aby pomagać sobie w różnych pracach polowych, czy w gospo- 
darstwie. Żniwa, sianokosy, dawniej także młocka, odbywają się na zasadzie odrabiania. 
Kilku gospodarzy umawiając się co do kolejności pracuje jeden u drugiego. Jest to również 
okazja do spotkań, rozmów, żartów, także wspólnego biesiadowania po zakończonej 
pracy229. Podobnie ma się sprawa podczas organizacji uroczystości rodzinnych – jak 
chrzciny, wesela, pogrzeby. Gospodynie pomagają sobie wzajemnie w przygotowaniu 
posiłków i podawaniu ich na stoły. Warto dodać, iż na takie uroczystości sprasza się 
wszystkich okolicznych sąsiadów, a niejednokrotnie nawet wszystkich mieszkańców wsi. 
Najbardziej żywotnym zwyczajem w tej kwestii jest oczywiście uczestnictwo w pogrzebach, 
gdzie nawet bez specjalnego zapraszania, na modlitwę zbierają się wszyscy mieszkańcy wsi. 
Tak właśnie w praktyce przedstawia się życzliwość, uczynność, zgoda i miłość, o których 
możemy usłyszeć w pieśniach pogrzebowych. 

W omawianych pieśniach zaznaczony został również szacunek do przełożonych. 
Wspominano w nich zasługi i poświęcenie duszpasterzy oraz ich troskę o zbawienie 
powierzonego im ludu. W modlitwach zawsze występowały intencje za pasterzy Kościoła  
i za zmarłych księży pracujących w parafii230. 

                                                      

228  O jak fałszywe wszystko, s. 115. (Przykład nutowy nr 4) 

229  Zjawisko „tłoki” znane mi jest z autopsji. Występuje powszechnie na Augustowszczyźnie i 
w wielu innych regionach Polski. Wspomina o nim m.in. T. NOWAK, Tradycje muzyczne społeczności 
polskiej na Wileńszczyźnie, Warszawa 2005, s. 104 – 105. 

230  Por. intencja różańca na niedzielę: „Za Najwyższego Pasterza Kościoła świętego na Stolicy 
Apostolskiej siedzącego, i za wszystkich Kardynałów, Patriarchów, Arcybiskupów i Biskupa naszego, 
za wszystkich namiestników jego, po wszystkim też osobliwie – za przełożonych naszych, upraszając 
wszystkim o potrzebne do rządu Kościoła Bożego od Ducha Świętego i o podwyższenie wiary świętej 
katolickiej; w: Modlitewnik, bez tytułu, miejsca i roku wydania, własność Antoniego Rusiłowskiego ze 
wsi Żarnowo; Modlitwa za zmarłych biskupów i kapłanów: Boże, któryś między apostolskimi 
kapłanami wiernych zmarłych sług Twoich biskupią lub kapłańską godnością ozdobić raczył, 
sprawże takoż prosimy Cię pokornie, aby i do wiecznego ich towarzystwa przyłączeni zostali”; w: S. 
FIEDORCZUK, dz. cyt., s. 142. 
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Żegnam was, zwierzchność moja, 
Duchowa i świecka. 
Żegnam cię mój pasterzu, 
Jam twoja owieczka. 
Dzięki za nauczanie, 
Dzięki za napominanie. 
Dziękuję i za o moje  
Zbawienia staranie.231 

Jeżeli chodzi zaś o władzę świecką, należy pamiętać, iż cześć tych pieśni powstawała w 
czasie, kiedy Polska była pod zaborami. Z tego też czasu pochodzi duża część modli- 
tewników używanych podczas czuwań przy zmarłych. Można uznać, że słowa modlitw 
za cara232 wymawiano pod przymusem, jednakże w tradycji od dawna istniały modlitwy za 
królów i panów dobrodziejów. W tym miejscu warto wspomnieć, iż w pieśniach 
pogrzebowych dość często można znaleźć porównania, że śmierć dosięga każdego 
człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego, godności i majętności. Przychodzi  
z „kosą” do dzieci, młodzieńców, dorosłych i starców. 

Śmierć króla z tronu w czarną trumnę wsadzi 
I z majestatu w ziemię zaprowadzi 
Z ręki cesarza berło wydobywa 
Piaskiem przykrywa233. 

(…) Śmierć prędko zagniecie  
       każdego 
Nie ścierpi królowi, ani papieżowi 
Bierze i książęta, biskupi, panięta  
       Do grobu. 
I hetmana z boju prowadzi do gnoju 
Wydarłszy buławę, podrzuca pod ławę  
        w kościele 
Junaka bitnego i strzelca pewnego 
Prędko śmierć ugodzi, swą kosą dogodzi  
         nie strzelbą. 
I ichmościów panów, ze wszech ludzi stanów 

Sędziego z krawczykiem, żołnierza z szewczykiem  
          śmierć zrówna. 
 
Studenta od teki oderwie na wieki 
I mądry teolog i bystry teolog 
          zamilknie 
Za nic u niej doktór, za nic pieniędzy wór… 
Nie wygrasz prawniku, nie wygrasz muzyku 
Z statutem prawnika, i zadumą muzyka  
          śmierć weźmie. 

                                                      

231  O jak fałszywe wszystko, s. 115. (Przykład nutowy nr 4) 

232  Por. intencja modlitwy różańcowej na środę: „Za Najwyższego Monarchę, Pana naszego 
Mikołaja Aleksandrowicza, miłościwie nam panującego, za rycerstwo i wszystkie stany, prosząc dla 
wszystkich o zgodę, miłość, o zdrowie i pomyślność”; w: Modlitewnik, bez tytułu, miejsca i roku 
wydania, własność Antoniego Rusiłowskiego ze wsi Żarnowo. 

233  Niech monarchowie, s. 86. 
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Szynkarze, karczmarze, kupcy i lichwiarze 
W tropy tuż za nią idą jak za panią  
          choć nie chcą. 
 
I panienki małe w strojach okazałe 
Do was też z ochoty, śmierć idzie w zaloty  
         niemile. 
Ubodzy kmiotkowie, tak też parobkowie 
Chociaż ci nie hardzi, śmierć jednak nie gardzi  
          i wami.234  

 

PRACOWITOŚĆ 

Następnym wątkiem „pedagogicznym” podejmowanym w pieśniach pogrzebowych jest 
pracowitość. Jak już wcześniej wspomniałem, w gospodarstwach uczono i pracy i szacunku 
do pracy – od lat dziecięcych. Cztero -, pięcioletnie dzieci pasły najpierw gęsi, trochę starsze 
– bydło i to przeważnie w lasach. Później pomagały rodzicom w cięższych pracach, jak 
sianokosy i żniwa. Ludzie na swoich gospodarstwach pracowali uczciwie. Szanowali każdy 
kłos zboża, każdy owoc ziemi, który traktowali, jako dar samego Boga. Trochę mniej gorliwą 
była praca w folwarkach, tzw. „pańszczyzna”. 

Pieśni wyrażają również prawdę, że chociaż człowiek przez ciężką pracę dorobił się 
bogactwa, to i tak musi to wszystko opuścić – „nic tam nie weźmie dusza w drogę sobie”235 

Zostały po mnie konie i woły 
Szaty, budynki, spichrze, stodoły236 

Żegnam cię, praco moja, 
Moje pomieszkanie, 
W którym mi było dobre 

Z memi zamieszkanie237. 

 

PRZEBACZENIE I POJEDNANIE 

Jednym z warunków otrzymania Bożego przebaczenia jest pojednanie z ludźmi. Ludzie, 
którzy przeczuwali swoją śmierć, często wzywali do siebie swoich współdomowników, 
sąsiadów, czy też innych ludzi, z którymi mieli „niezałatwione porachunki”, lub byli 
skłóceni. Załatwiali wszelkie sprawy majątkowe i spadkowe tak, aby nie było później waśni 
między dziećmi czy rodzeństwem.  

 „Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom” – słowa modlitwy 
Pańskiej przypominają o prawdzie, że jeżeli pragniemy pojednania z Bogiem, musimy też 
pojednać się ze swoimi wrogami i przebaczyć im wszystkie przykrości. Śmierć zbliżająca się 
do łóżka umierającego przypominała: 

                                                      

234  Pamiętaj człowiecze, s. 92 – 93. 

235  Ogromny głosie, s. 69 – 70. 

236  Zaczynam lament więźniów jęczących, s. 80 – 81.  

237  O jak fałszywe wszystko, s. 115. (Przykład nutowy nr 4) 
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Gospodorzu, jesteś w doma? 
Pojednej się z dłużnikoma.238 

Dość częstą praktyką, zarówno w dawnych latach, jak i obecnie, jest przepraszanie w 
imieniu zmarłego. Kaznodzieja w homilii, mówca pogrzebowy w pożegnaniu przed 
zamknięciem trumny, lub przy krzyżu na końcu wsi, przepraszali w imieniu zmarłego za 
wszystkie jego złe czyny239. 

Także w pieśniach pogrzebowych znajdujemy takie prośby: 

Gdym kogo obraził, 
Odpuśćcie mi, proszę. 

Wszak ja już od sędziego. 
Mój dekret odnoszę240. 

 
UBÓSTWO I BOGACTWO 

Ubóstwo materialne i ubóstwo serca jest jedną z rad ewangelicznych, o której można znaleźć 
wiele pouczeń w pieśniach śpiewanych na pogrzebach. Chrystus nakazywał swoim 
uczniom, by przedkładali Jego nad wszystko i nad wszystkich, proponuje też wyrzeczenie 
się wszystkiego co posiadają, ze względu na Niego i Ewangelię241. Wszyscy chrześcijanie 
powinni kierować należycie swoimi uczuciami, „aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przy- 
wiązanie do bogactw wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa  nie przeszkodziło im 
w osiągnięciu doskonałej miłości”242. Słowa pieśni pogrzebowych ukazują prawdę o roz- 
staniu się ze wszystkimi dobrami materialnymi. Jest to jakby pożegnanie bogactw, w których 

                                                      

238  Idzie śmiertka, w: K. TUREK, dz. cyt., s. 56. 

239  „A ja stawam i przepraszam Was. (…) Odpuśćcie tej osobie wszystkie winy i grzechy dla 
miłości Jezusa Chrystusa, który jest dla nas na krzyżu rozpięty. (…)Dziękuje i przeprasza ta osoba 
przeze mnie sługę swojego wszystkich wzajemnie całą kompanię, którzy tu jesteście na tym pogrzebie 
zebrani, którzy w tym życiu doczesnym wspólnie mieszkali. Może ta osoba kiedy z was kogo w czym 
rozgniewała, czy skrzywdziła, albo się naprzykrzyła. Darujcie jej winy dla miłości Jezusa Chrystusa. 
Przyrzekam, że nie będzie was więcej krzywdziła, nie będzie się więcej naprzykrzała. Może kiedy 
trafiło się mówić te słowa: że nie daruję i nie odpuszczę, chyba na moje oczy piasku nasypią albo na 
jego. Dopiero ten czas przychodzi, że nie będą na oczy piasku sypali. Darujcie mu (jej) winy. Dla 
miłości Jezusa Chrystusa na krzyżu rozpiętego a będzie i Wam darowane.(…) Daruj i ty ziemio 
święta, że na sobie nosiła. Darujcie wszystkie miejsca- na których złe uczynki były popełnione. Daruj i 
ty słońce z miesiącem jak słyszałem z Pisma Świętego, że macie skarżyć na ostatnim sądzie przed 
Bogiem sprawiedliwym. Darujcie i wy wszyscy święci jako mile Bogu służycie. A tak przyjmijcie tą 
duszę do szczęśliwej wieczności i kompanii towarzystwa niebieskiego. Daruj i Ty Najświętsza Panno 
Maryjo, aby przez przyczynę Twoją ta dusza wstąpiła do Królestwa Niebieskiego. Daruj i Ty Boże 
sam w najświętszym sakramencie utajony. Może Ciebie ta osoba kiedy na spowiedzi świętej 
niezgodnie przyjmowała. Ach wszystkie stworzenia nieba i ziemi darujcie dla miłości Boga Ojca 
przedwiecznego niech ta osoba dojdzie do szczęśliwej wieczności i niech Go wychwala ze wszystkimi 
na wieki wieków Amen”. – Fragmenty mowy pogrzebowej Saturnina Leszczyńskiego, zmarłego w 
2007r., ze wsi Świderek koło Augustowa. 

240  O jak fałszywe wszystko, s. 115. (Przykład nutowy nr 4) 

241  Por. Łk 14, 33; Mk 8, 35. 

242   Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 42. 
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człowiek niejednokrotnie widział swoje szczęście. Po śmierci pozostaną tylko deski trumny  
i garść ziemi, która symbolizuje marność tychże bogactw.  

W tę podróż odchodzę, nie biorę nic z sobą 
W postaci okrytej śmiertelną żałobą 
Tylko cztery deski, licha biała szata 
Toć cała wysługa mizernego świata243 

Żegnam was, przepyszne pokoje, 
Już w wasze nie wnijdę podwoje: 
Już czas mej żałobie,  
dał gabinet w grobie. 
Żegnam was, pozostałe stroje, 
Już o was przynajmniej nie stoję: 
Mól będzie posłanie,  
robak kołdrą stanie. 
Żegnam was, najmilsze zabawy, 
Wewnętrzne powierzchowne sprawy: 
Już nie wolno będzie,  
jeść, pić na urzędzie,244 

Karą za nieumiejętne korzystanie z bogactw jest cierpienie: 

Objadaj że się, upijaj że się 
Niedługo tego. 
Czeka cię taka, twych pijaństw płata 
Trunku smolnego. 
Ogień czart wędzi, w piekło nas pędzi 
Nic nie widzimy245. 

Dalsze słowa tej pieśni podają jednak „receptę”, co trzeba zrobić, aby ujść przed karą za 
beztroskie i hulaszcze życie: 

Rzuć potępienie, kupuj zbawienie 
          Odstępuj złości. 
Buduj klasztory, ubogim szkoły 
          Hojnie wystawiaj. 
Sieroty w Bogu, przyjmuj w swym progu 
          Więźnie wybawiaj. 

Jałmużna wskazana jako zadośćuczynienie za grzechy, jest jednym z „najprzedniejszych 
dobrych uczynków”, dzięki którym człowiek może uchronić się od kary. Oczywiście, 
powyższa pieśń była zapewne skierowana bardziej ku wyższym stanom, a nie do prostego 
ludu. Jednak jałmużna to niewyrachowana zapłata za zbawienie, lecz ofiara, czyli 
bezinteresowny, hojny dar, przez który człowiek, i biedny i bogaty, pomaga 
potrzebującym246. Rozważając słowa tych pieśni, można stwierdzić, że „proch”, w który się 
ciało ludzkie obraca po śmierci, jest doskonałym wypełnieniem ewangelicznej rady ubóstwa.  

 

                                                      

243  Już idę do grobu, s. 105. (Przykład nutowy nr 1) 

244  Żegnam Cię mój świecie wesoły, s. 88. (Przykład nutowy nr 7) 

245  Jest zdrada w świecie, s. 102. 

246  Jałmużna zakrywa wiele grzechów: 1P 4, 8. 
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CZYSTOŚĆ I WIERNOŚĆ 

Dziewictwo oraz życie w czystości serca jest kolejną wartością podkreślaną w pieśniach 
pogrzebowych. W pieśni o świętej Barbarze: „Za starosty Marcyana” odnajdujemy 
wierszowaną legendę, będącą wręcz hymnem na cześć dziewictwa a zarazem wierności 
swojej wierze. Te dwie cnoty potraktowane są łącznie, gdyż cudzołóstwem nazywano nie 
tylko niewierność wobec współmałżonka, ale również wobec Boga. Barbara, która miała 
poślubić bogatego męża pogańskiego, wolała umrzeć, niż narazić się na utratę swojej wiary. 
Swoją decyzję okupiła męczeńską śmiercią z rąk swojego ojca. Św. Barbara jest czczona, jako 
patronka konających. Trudno przytaczać w tym miejscu całą śpiewaną legendę o św. 
Barbarze, gdyż liczy sobie 66 zwrotek247, natomiast ciekawe jest to, że właśnie takim 
pieśniom – pełnym fabularnych szczegółów – zawdzięczamy utrwalenie legendy  
i popularność świętej248. Dodam, że w innych pieśniach możemy również znaleźć dużo 
wypowiedzi na temat cnoty czystości. „Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad 
sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek 
panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie  
i staje się nieszczęśliwy”249. Taką prawdę potwierdzają słowa pieśni „O przepaściwsza, 
długa wieczności”, przestrzegając również przed karą, jaka czeka tych, którzy nie zachowują 
cnoty czystości: 

Jak wiele takich, co już żałują, 
Że po rozkoszach mąk wieczność czują. 
Nieszczęśni głupcy, nim się spostrzegli. 
Śmiercią poległszy, piekło zalegli. 
Więc przepadnijcie, nieszczęsne chęci, 
Któremi mnie świat do siebie nęci. 
Precz ćmy obłudne, precz mary świata, 
Ja Bogu moje poświęcam lata. 
Alboż są warte świata pieszczoty. 
Dla nich w piekielne wpadać obroty. 
Już tego mi żal, widzę w sumieniu, 
Dotychczas żyłem z krzywdą zbawieniu.250 

Przykładami kary za niewierność wobec Boga są losy Kaina i Judasza251: 

Nieszczęsny Kain przeżył już pięć tysięcy, 
W ogniu nieugaszonym i podobno więcej. 
Judasz tysiąc ośm set lat dawno narachował, 
Jako Pana w ogrójcu zdradliwie całował.252 

 

                                                      

247  Por. Za starosty Marcyana, w: Pieśni pogrzebowe, maszynopis ze wsi Żarnowo, s. 10 - 16. 

248           Istnieją również śpiewane legendy O świętym Jobie  i  O Łazarzu Ewangelicznym. 

249  KKK nr 2339. 

250  O przepaściwsza, długa wieczności!, w: Pieśni pogrzebowe, maszynopis ze wsi Żarnowo, s. 43.  

251           W sztuce i w świadomości ludzkiej, są oni traktowani jako uniwersalne symbole 
bratobójstwa i zdrady. 

252  Wieczności, w: tamże, s. 45. 
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Dość często teksty pieśni pogrzebowych przypominają o grzechach, które katechizm określa 
mianem „główne”. Są to pycha, chciwość, wspomniana już nieczystość, zazdrość, 
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo: 

Pychą swą głowę moją znowu koronujesz 
Nieczystość mnie z własnego odzienia odziera 
Łakomstwo gwoźdźmi ręce, włócznią bok otwiera 
Gniewem, mszczeniem bezbożnie ciało me biczujesz 
Zazdrością na śmierć sądzisz, okrutnie krzyżujesz 
Obżarstwem usta moje ciężko policzkujesz 
Łakomstwem krzywdy co dzień żółcią mnie częstujesz 
Ej nawróć się grzeszniku!253 

Wymyślne wety, smaczne pasztety i wina drogie 
Na nas godzicie, bo nam mnożycie robactwo srogie 
Objadajże się, upijajże się, niedługo tego 
Czeka Cię taka, twych pijaństw płata 
trunku smolnego254 

Grzechy główne są porównane do cierpień zadawanych Jezusowi, w trakcie Jego męki 
i ukrzyżowania. Teksty pieśni pogrzebowych często odnoszą się do misterium męki 
Chrystusa. Ukazują mękę Zbawiciela, jako odniesienie do cierpień, które każdy człowiek 
przeżywa w trakcie swojego życia. Jednocześnie trzeba podkreślić, że człowiek, który 
nieumiejętnie korzysta z darów nieba, za hulaszcze życie, ściągnie na siebie najwyższą karę 
potępienia. 

 
KARA I NAGRODA 

Podczas chwalebnego przyjścia Syna Człowieczego – czyli Paruzji – odbędzie się Sąd 
Ostateczny. Będzie to „godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą 
głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy 
pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia”255. W śpiewach pogrzebowych 
uwydatnione jest ujawnienie nieprawości przez Sędziego: najbardziej skryte zło nie ujdzie 
kary: 

Księgi spisane wystawią 
Które każdą rzecz wyjawią 
Z czego na świat dekret sprawią 
Sędzia tedy, gdy zasiądzie 
Wszelka skrytość jawną będzie 
Kary żaden grzech nie zbędzie256.  

Wątek kary i nagrody jest stale obecny w treściach pieśni pogrzebowych. Analizując te pieśni 
mogliśmy już niejednokrotnie dostrzec ogrom kary, która czeka ludzi niestosujących się do 
Boskich przykazań. Obraz piekła jest przerażający, pełen sugestywnych „piekielnych” 
konkretów: 

                                                      

253  Pan Jezus z krzyża do człowieka, s. 97. 

254  Jest zdrada w świecie, s.100 – 105. 

255  J 5, 28 – 29. 

256  Dzień on, dzień gniewu, s. 109 – 110. 
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Oto płomienie na potępienie 
W piekielnej chuci przy swej pokucie zgorzejesz 

Włócznie, bułaty, strzały, granaty 
Pioruny, grzmoty, śmierć i kłopoty nad tobą257. 

 

Słuchaj żyjący człowiecze 
Co za ogień straszny piecze – przewiniających258. 

 

Bogacz szalony, jęczy strapiony 
W siarczystym lochu… 
Skwarzy sie w prochu259. 

Pieśni te palą wręcz gorejącym ogniem nienawiści szatańskiej i lawy smoły, w której 
pogrążają się grzesznicy, pijacy, cudzołożnicy, lichwiarze, bluźniercy, złodzieje, kłamcy, 
gracze, bałwochwalcy, guślarze, czarownicy, sekciarze i tyrani260. Bóg jawi się jako straszliwy 
sędzia, który nie odpuści żadnego grzechu. Nazywany jest: „Królem tronu straszliwego”, 
Sędzią pomsty sprawiedliwym”, „Ojcem srogim co przyciera rogi”. Jeden ze śpiewaków 
pogrzebowych, stwierdził kiedyś, że gdy śpiewa się pieśni o sądzie ostatecznym, to „aż 
skóra na plecach cierpnie, aż strach”261. Ta szczególna obrazowość jest zapewne 
pozostałością dawnych metod katechizacji oraz tradycyjnej mentalności i wyobraźni. Ale 
Bóg jest również przedstawiany jako miłosierny Ojciec, który zna słabości swoich dzieci  
i chętnie wybacza tym, którzy żałują. Nazywany jest wówczas „Ojcem pełnym litości”, 
„Ojcem miłosiernym”, „łaskawym Panem”. To obrazowe przedstawienie Boga, z jednej 
strony, jako surowego sędziego, z drugiej natomiast jako miłosiernego Ojca, wynika  
z tradycji judeochrześcijańskiej i ukazuje prawdę wiary, że „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, 
który za dobre wynagradza, a za złe karze”. Musimy w tym miejscu pamiętać również  
o fakcie, że w wieku XIX nie było jeszcze kultu Bożego Miłosierdzia. Zatem nie może dziwić, 
że o surowości i sprawiedliwości Bożej jest więcej tekstów, niż o miłosierdziu. W tamtych 
czasach rozpowszechniony był przede wszystkim kult Serca Jezusowego, traktujący nie tyle 
o miłości Boga do człowieka, ale o ekspiacji za grzechy ludzkości, którymi to Serce Boże 
zostało zranione. 

Nagrodą jest niebo, również przedstawiane obrazowo:  

Chodźcie torem niewinności, 
Tać jest droga do wieczności. 
Tam kwitną róże z lilią,Tam niezwiędłe wianki wiją, 
Z barankiem się cieszyć mają, 
Co bez grzechu umierają.262 

                                                      

257  Jużeś zgubiony, już potępiony, s. 95. 

258  Zaczynam lament więźniów jęczących, s. 80. 

259  Jest zdrada w świecie, s. 100 – 105. 

260  Por. „Wszyscy ludzie, posłuchajcie, s. 128. 

261  Józef Joka z Osowego Grądu (16.02.2009). 

262  Na cmentarzu mieszkać będę, s. 118. (Przykład nutowy nr 3) 
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Szczegółowy opis Nieba możemy znaleźć w pieśni: Wszyscy ludzie posłuchajcie. Piętnaście 
zwrotek (z 80) – przedstawia siedem Niebios, w których panuje wieczna radość, aniołowie ze 
świętymi śpiewają słodką muzykę, zwierzęta – o których mówi Apokalipsa biją przed 
Bogiem w Trójcy Jedynym pokłony, a dusze zbawionych żyją w błogości i rozkoszy. Na 
końcu tej pieśni podane jest, jak trzeba żyć, aby takie niebo osiągnąć:  

Boga wzywać nie przestawaj 
Nędznym na jałmużnę dawaj 
I pocieszaj uciśnionych 
I rozraduj przygnębionych 
W domu twym miej podróżnego 
Nawiedź więźnia wsadzonego 
Ożywiaj i łaknącego 
Napawaj też pragnącego.263 

Są to uczynki miłosierne względem duszy i ciała zapisane w Ewangelii według św. 
Mateusza264. Bóg więc nie wymaga od człowieka czynów heroicznych, ale zwyczajnej 
pobożności, wrażliwości na ludzką biedę, szacunku do bliźnich, gościnności, uczciwości, 
pracowitości i miłości do Boga i do człowieka. Zalecenia te, podane w poetycko-muzycznej 
formie, musiały bardzo zyskać przez to na komunikatywności, skoro przetrwały wiele lat 
i nadal są pielęgnowane.   

 

Ta mądrość ludowa, podana w atrakcyjnej, poetycko-muzycznej formie, wynikająca z wiary 
w nieśmiertelność ludzkiej duszy i w zmartwychwstanie jest największym bogactwem 
człowieka. Wiele pieśni podkreśla fakt, iż bogatym nie jest ten, który ma wiele posiadłości, 
ale ten, kto potrafi z nich mądrze korzystać. Księga Mądrości przedstawia mądrość, jako 
„skarb najcenniejszy”: „Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej 
jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane jak błoto (…). A przybyły mi wraz 
z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku”265.  

Pieśni ludowe, które przekazują słowa pouczenia i napomnienia, które z jednej strony 
niejednokrotnie straszą obrazem potępienia, a z drugiej dają ukojenie i nadzieję, że Bóg, jako 
Ojciec miłosierny zaprasza wszystkich do „trwania w pokoju”266, stają się swoistą „biblią 
pauperum” – biblią ubogich. W dawnych czasach ludzie prości, żyjący na wsi nie mieli 
przecież możliwości czytania Pisma Świętego. Jednym z niewielu sposobów przekazywania 
Słowa Bożego były właśnie pieśni. Analizując je, śmiało mogę stwierdzić, że w wielu 
pieśniach można odnaleźć parafrazy tekstów biblijnych, a czasem niemalże dokładne cytaty 
z Pisma Świętego. Należy podkreślić, że pieśni te są szczególnie atrakcyjnym i sugestywnym 
sposobem przekazywania mądrości.  

Obecnie ludowe obrzędy pogrzebowe zanikają. Starsi ludzie, którzy tworzą zespoły 
śpiewające na pogrzebach, często narzekają, że młodzi nie chcą śpiewać, że nie chcą 
podtrzymywać tej jakże pięknej tradycji. Uczestnicząc w konferencji, która na celu ma 
przybliżanie muzyki i objaśnianie kultury, warto zastanowić się również, w jaki sposób 

                                                      

263  Wszyscy ludzie posłuchajcie, s. 130. 

264  Por. Mt 25, 31 – 46. 

265  Mdr 7, 9,11. 

266  Por. Mdr 3, 1 – 12.  
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możemy tę kulturę i te pieśni ocalić od zapomnienia. Potrzebne są na pewno terenowe prace 
badawcze, rejestrowanie melodii, ich analiza, ale myślę, że trzeba przede wszystkim na 
nowo odkryć piękno tradycyjnych obrzędów ludowych i promować je poprzez media, 
edukację szkolną i duszpasterstwo w parafiach.  Nie trzeba zatem obawiać się tematu 
śmierci, gdyż jest nauka życia: 

O śmierci pamiętajcie. 
Na wieczność spoglądając 
Grzeszyć zaniechajcie267. 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADY NUTOWE 

Wprawdzie artykuł ten skoncentrowany jest na tekstach pieśni pogrzebowych, jednak ich 
oddziaływanie i wielowiekowa atrakcyjność wiąże się też z ich stroną muzyczną. 
Różnorodność i oryginalność melodii ujawnia zmienność w czasie i w poszczególnych 
regionach upodobania i gusta muzyczne. Mogą one być przejawem bardziej zasadniczych 
zmian wrażliwości i mentalności mieszkańców wsi nie tylko obszaru Augustowszczyzny. 
Poniżej zamieszczam transkrypcje śpiewów pielęgnowanych tam do dziś. Badania prowadzę 
od roku 2007. Przykłady te, w transkrypcji własnej, dokonane zostały na podstawie 
własnych nagrań podczas pogrzebów w Świderku (Samodzielny Ośrodek Duszpasterski 
p.w. św. Faustyny w Białobrzegach) i w Woznewsi (parafia p.w. Narodzenia NMP w 
Rajgrodzie), a także podczas wywiadów z informatorami: Krystyną Cieśluk (ur. 1937) i 
Kazimierą Wnukowską (ur. 1936) z Lipska (parafia p.w. M.B. Anielskiej) oraz z ks. 
Krzysztofem Pachuckim (ur. 1979) z Danowskich (parafia M.B. Anielskiej w Monkiniach) 

Już idę do grobu 

 

                                                      

267  O jak fałszywe wszystko, s. 115. (Przykład nutowy nr 4) 
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Zmarły człowiecze 

 

 

 

Na cmentarzu  

 

 

 

O jak fałszywe wszystko 
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Więzień w czyśćcu 

 

 

Trójca: Bóg Ojciec 

 

 

 

Żegnam Cię 
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DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Maria Pokrzywińska 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,Warszawa 

 

 Zagadnienia związane z edukacją muzyczną są mi szczególnie bliskie, jako że param się 
nimi na co dzień od ponad ćwierćwiecza. Wieloletnia  działalność pedagogiczna  
w szkolnictwie muzycznym oraz wnikliwa obserwacja środowiska muzycznego pozwoliły 
mi na wyrobienie jasno sprecyzowanych poglądów na temat strategii kształcenia w szkołach 
muzycznych i na sformułowanie kilku istotnych wniosków. Nie są to bynajmniej prawdy 
objawione, ale ujęte w punktach praktyczne sugestie skierowane w głównej mierze do 
młodych adeptów sztuki muzycznej, a po części także do rodziców i nauczycieli. 

1. GRAJ ZE SŁUCHU. 

Metoda nauczania gry ze słuchu  w okresie początkowym jest w Polsce mało znana. Wydaje 
się jednak logicznie uzasadniona poprzez analogię z mówieniem i czytaniem. Stosował ją dla 
dzieci w wieku przedszkolnym znakomity i zasłużony pedagog skrzypiec śp. prof. Sławomir 
Jankowski. Miałam okazję obserwować zaskakujące wręcz rezultaty tego sposobu nauczania. 
W ciągu całego pierwszego roku nauki dzieci grały na skrzypcach bez znajomości nut.  
Powtarzały na instrumencie melodie grane przez nauczyciela, kształcąc pamięć, słuch   
i myślenie muzyczne. Odciążony narząd wzroku pozwalał na kontrolę prowadzenia 
smyczka   i utrzymanie prawidłowego aparatu gry, co na tym etapie jest szczególnie ważne. 
Wprowadzona w następnym roku nauka czytania nut nie stanowiła już żadnego problemu. 
Nietrudno wyobrazić sobie dobrodziejstwo tej metody także w dalszym okresie; jej 
zintegrowane działanie rozciąga się na wszystkie elementy kształcenia muzycznego (rytm, 
pamięć, czytanie nut głosem, słyszenie wewnętrzne tekstu muzycznego, rozwój wyobraźni 
muzycznej niezbędnej do nauki improwizacji i kompozycji). 

2. GRAJ A VISTA. 

Dobrze rozwinięta umiejętność percepcji tekstu nutowego jest niezbędna w wielu 
dziedzinach zawodowej aktywności muzycznej. W wielu zagranicznych uczelniach nauka 
czytania a vista  występuje jako oddzielny przedmiot łącznie z transpozycją i czytaniem 
partytur. 

3. ŚPIEWAJ W CHÓRZE. 

Nic tak nie kształci muzykalności, jak śpiewanie w chórze. Robert Schumann szczególnie 
polecał śpiewanie w głosach środkowych. Jednak w naszym szkolnictwie udział w chórze 
traktowany jest na ogół przez uczniów  jako przykry obowiązek. 
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4. NAJWCZEŚNIEJ JAK TO MOŻLIWE ROZPOCZNIJ MUZYKOWANIE W ZESPOLE KAMERALNYM. 

Kształcenie w graniu zespołowym, rozpoczęte niemal natychmiast po opanowaniu 
pierwszych kroków instrumentalnych, powinno być kontynuowane równolegle z grą 
solistyczną (w rozsądnych proporcjach) aż do dyplomu wyższej uczelni. A oto ciekawa 
wypowiedź prof. Jerzego Marchwińskiego: „ … Kameralistyka fortepianowa, niezależnie od 
ogromnych możliwości kreowania sztuki, jest nie do przecenienia jako alternatywa 
zawodowa i życiowa dla ogromnej rzeszy adeptów fortepianu, zaklinowanych  
w wyniszczającym impasie kariery solowej.” 

5. JEŻELI UCZYSZ SIĘ NA INSTRUMENCIE ORKIESTROWYM, NIE UNIKAJ GRANIA W ORKIESTRZE. 

Orkiestra zazwyczaj traktowana bywa przez studentów jako przymus i zło konieczne. 
Ograniczają oni swój udział do   niezbędnego minimum i gdyby nie mieli obowiązku 
narzuconego z góry, prawdopodobnie nie zgłosiliby się dobrowolnie. A istnieje dzisiaj  dla 
młodych instrumentalistów wiele możliwości rozwoju w tej sferze. W miesiącach letnich 
prowadzą działalność liczne międzynarodowe orkiestry młodzieżowe, jak m.in.: Gustav 
Mahler Jugendorchester, Verbier Orchestra, Pacific Orchestra , Młodzieżowa Orkiestra Unii 
Eurpejskiej i in. Orkiestry te występują z dyrygentami i solistami światowej sławy. 
Przesłuchania do niektórych z nich odbywają się także w Polsce. Jednak z ofert tych korzysta 
znikomy procent naszych muzyków. Szkoda, bo gdyby zmienili oni swój stosunek do 
graniaw orkiestrze, być może uniknęliby później wielu dramatów i rozczarowań 
zawodowych.  W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w dobie kryzysu i nadprodukcji 
muzyków  w stosunku do potrzeb rynkowych, otrzymanie posady w orkiestrze jest 
wyczynem niezwykle trudnym  i zdarza się, że  bardzo dobrzy instrumentaliści odpadają na 
egzaminach z powodu zbyt słabej znajomości „orkiestrówek”. Pogarda dla orkiestry  
( podsycana często przez nauczyciela przedmiotu głównego mitem o karierze solowej ) jest 
polityką krótkowzroczną, bo często  nawet najwybitniejsi soliści – laureaci prestiżowych 
konkursów  podejmują w końcu  pracę w orkiestrze.  

6. NIE ZANIEDBUJ SWOJEJ EDUKACJI OGÓLNEJ. 

Zaniedbywanie edukacji ogólnej widoczne w zaniżaniu poziomu nauczania przedmiotów 
ogólnokształcących w podstawowych i licealnych szkołach muzycznych jest chyba 
największym „grzechem” systemu ogólnokształcącego szkolnictwa muzycznego. Nie należy 
tu jednak winić całego systemu, odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą konkretne 
placówki i konkretni  nauczyciele. Są bowiem szkoły, które przyzwoicie radzą sobie z tym 
problemem. Wiadomo mi  na przykład, że absolwenci byłej ośmioklasowej PPSM  
im. E. Młynarskiego w Warszawie dostawali się do najbardziej renomowanych liceów 
ogólnokształcących, uzyskując na egzaminach wstępnych czołowe lokaty. 

7. GRAJ RÓŻNE RODZAJE MUZYKI - poznawaj jazz, blues, rock, muzykę ludową różnych 
narodów, a także muzykę współczesną. Pamiętaj, że muzyka dzieli się jedynie na dobrą  
i złą; wkrótce nauczysz się ją odróżniać. 
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8. ROZWIJAJ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE IMPROWIZACJI. NIECH MUZYKOWANIE SPRAWIA 

CI PRZYJEMNOŚĆ. 

9. RODZICU, NIE ZMUSZAJ DZIECKA DO GRANIA NA INSTRUMENCIE, JEŻELI WIDZISZ, ŻE NIE 

PRZEJAWIA ONO W TYM KIERUNKU WIĘKSZYCH ZAINTERESOWAŃ. 

„Jaki świat byłby piękny, gdybym nie musiała grać na skrzypcach” – powiedziała do swoich 
rodziców uczennica średniej szkoły muzycznej. Bez entuzjazmu nic dobrego się w sztuce nie 
narodziło. 

 

Ostatnie „przykazanie” odnosi się do mojej dyscypliny dydaktycznej, której to problemy 
szczególnie leżą mi na sercu: 

10. NAUCZYCIELU, NIE ZABIJAJ HARMONII! 

Wielka to porażka, że harmonia – podstawowy czynnik energetyczny, nośnik  ekspresji   
i wyrazu muzycznego – postrzegana jest w szkole jako największa „zmora” uczniów, jako 
dyscyplina wyizolowana, funkcjonująca w oderwaniu od dzieła muzycznego i jakiejkolwiek 
praktyki muzycznej. Uczniowie nie uświadamiają sobie samej istoty harmonii – wartości 
energetycznej funkcji harmonicznych występujących w muzyce. W dodatku w muzyce, 
którą sami grają i z którą obcują na co dzień. Żeby nie być gołosłowną, przytoczę tu jaskrawy 
przykład. Brzmi on jak anegdota, ale zapewniam Państwa, że jest to najprawdziwsza 
prawda: 

Lekcja czytania partytur, studentka męczy się z jakąś partyturą Symfonii Haydna, 
kalecząc  okrutnie kolejne akordy. Zirytowany nauczyciel nie wytrzymuje: 

- Co też Pani wygrywa? Czy nie widzi Pani, że tu jest kadencja wielka doskonała? 

- Kadencja wielka doskonała? – dziwi się studentka -  A ja myślałam, że to tylko  
  na harmonii… 
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O EDUKACJI MUZYCZNEJ KOBIET  
DOBY POLSKIEGO PREROMANTYZMU I ROMANTYZMU  

Renata Sosińska-Micorek  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 

 

ZARYS SYTUACJI OGÓLNEJ W POLSCE ROZBIOROWEJ 

Na szczególny kształt i formy edukacji muzycznej kobiet w Polsce na przełomie XVIII i XIX 
oraz w I poł. XIX wieku wpływ miała zarówno sytuacja polityczna Polski, jak i dokonujące 
się w Europie przeobrażenia społeczno-kulturowe oraz artystyczne i muzyczne (narodziny 
romantyzmu). Chodzi o swoisty rys tych przemian wynikający z utraty niepodległości 
i działań zmierzających do jej odzyskania. Przemożny wpływ idei odrodzenia narodowego 
na sztukę widoczny jest już w polskim preromantyzmie (nie tylko muzycznym), rzutując na 
kształt przemian kultury w ogóle. Muzyka chyba najwyraźniej ujawnia ważny, ukryty nurt 
owych przemian. Widać to nie tylko w realizacji głośnych programów artystyczno-
narodowych (jak np. sformułowana w 1803 roku idea Jana Pawła Woronicza stworzenia 
pieśnioksięgu narodowego268, którego realizacja w początkowych dekadach XIX w była 
jedną z najżywiej komentowanych i przeżywanych inicjatyw artystyczno-patriotycznych w 
Polsce), ale także na gruncie przemian form i stylu muzyki kameralnej. Szczególnie nurt 
muzyki fortepianowej i pieśni z towarzyszeniem fortepianu wart jest uwagi ze względu na 
znaczenie dla ówczesnego życia muzycznego oraz towarzyskiego i artystycznego (rozkwit 
improwizacji poetyckich i małych form – wpisów do sztambucha). Obserwuje się nowe 
zjawiska, takie jak rozkwit muzycznego salonu mieszczańskiego, w którym swoistej 
nobilitacji dostępuje kobieta i muzyka fortepianowa oraz śpiew z towarzyszeniem 
fortepianu. Bowiem to kobiety, często wywodzące się z zamożnego mieszczaństwa, były 
gospodarzami czy wręcz „duszą salonów”. Szczególna zaś rola fortepianu wiązała się z tym, 
że w tym czasie osiągnął on swój niemal doskonały kształt, a jego muzyczne możliwości 
sprawiły, że z amatorskiego, niedoskonałego, stał się ulubionym instrumentem twórców 
początku XIX wieku, od Beethovena poczynając (znamienna jest jego współpraca z  
J. Streicherem, konstruktorem fortepianów). Artystyczna ranga i coraz większa dostępność 
fortepianu sprawiły, że solowe i kameralne muzykowanie amatorskie osiągało poziom 
dorównujący niekiedy muzykowaniu profesjonalnemu, czego przykładem jest działalność 
Marii Szymanowskiej, będąca zresztą do dziś przedmiotem zainteresowań i sporów co do jej 
rzeczywistego znaczenia269. 

                                                      

268  JAN PAWEŁ WORONICZ Rozprawa pierwsza o pieśniach narodowych, 1803, w: Pisma Wybrane, 
wstęp wybór i komentarz M. Nesteruk i Z. Rejman, Warszawa 1993, s. 213-239. 

269  Kwestie te najpełniej przedstawia Irena Poniatowska (Gatunki wokalne Marii Szymanowskiej, 
w: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa, „Muzyka i Liryka” t. 10,  
red. M. Tomaszewski, Kraków Akademia Muzyczna 2002, s. 25-37; Pieśni solowe  
Marii Szymanowskiej do tekstów Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz i muzyka, słowa - dźwięki - 
konteksty, red. T. Brodniewicz, M. Jabłoński, J. Stęszewski, Akademia Muzyczna w Poznaniu 2000, 
seria Musica practica, musica theoretica, s. 35-41; Styl brillant i idee preromantyczne w twórczości M. 
Szymanowskiej, w: Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku,  
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I tak obok elitarnych salonów arystokratycznych pojawiły się liczne prowadzone przez 
wykształconą i majętną elitę stanu mieszczańskiego, nadającą nowy ton życiu artystycznemu 
i towarzyskiemu miast. Wzrost roli kobiet wiązał się też z nowymi jej zadaniami w sytuacji, 
gdy mężczyźni - angażując się w działalność powstańczą i ogólnie patriotyczno-wojskową - 
płacili za to wysoką cenę. Liczba skazanych, ukrywających się, pozbawionych majątku, 
wywiezionych na Sybir jest na tyle znacząca, że socjolog kultury Andrzej Tyszka w pracy 
Kultura jest kultem wartości widzi w tym okresie moment kształtowania się nowego wzoru 
roli kobiet w życiu publicznym i rodzinnym270. Na kobietach bowiem zaczęło spoczywać 
coraz więcej zadań uważanych za męskie; dotyczyło to także kwestii zawodów 
artystycznych. Grające i komponujące kobiety stopniowo emancypują się formując nie tylko 
własne wzory życia i kariery zawodowej, ale także wpływając (poprzez życie rodzinne i nie 
tylko) na edukację nowego pokolenia. 

DROGA KOBIET DO POWSZECHNEJ EDUKACJI 

Wzrost zainteresowania sprawą ogólnej edukacji dziewcząt przypada w Polsce już na II 
połowę XVIII wieku. Zarówno w ówczesnej prasie, jak i w rozprawach pedagogicznych 
(Franciszka Bielińskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, Antoniego Popławskiego 
i Grzegorza Piramowicza), w wypowiedziach Hugo Kołłątaja, a także w poczynaniach 
Komisji Edukacji Narodowej kwestia ta zaczyna zajmować istotne miejsce271. W okresie 
utraty przez Polskę niepodległości i w obliczu realnej groźby wynarodowienia wśród 
znacznej części społeczeństwa polskiego rodzi się przekonanie o doniosłej roli właściwie 
wykształconych kobiet – matek w kształtowaniu świadomości narodowej młodego 
pokolenia. 

Już w 1775 r. Komisja Edukacji Narodowej podjęła pierwsze nieśmiałe próby ingerencji 
w dziedzinę edukacji dziewcząt272, nad którą pieczę dotąd sprawował Kościół i osoby 
prywatne. Z 9 marca 1810 r. pochodzi (powstały przy udziale księżnej Izabeli z Flemingów 
Czartoryskiej) pierwszy polski akt normatywny Regulament pensji i szkół płci żeńskiej, 
wprowadzający podział żeńskich placówek oświatowych, określający ich organizację, 
programy nauczania i cele kształcenia. Program tych placówek (w zależności od 
indywidualnych uzdolnień uczennic) obejmował również lekcje muzyki lub tańca273. W 1814 
r. 
w Księstwie Warszawskim funkcjonowało 96 szkół prywatnych i pensji żeńskich, 
kształcących niewielką część dziewcząt w wieku szkolnym, ogółem około 1015 dziewcząt, 

                                                                                                                                                                      

red. I. Poniatowska, Kraków Musica Jagellonica 1993, s. 94-116; Muzyka fortepianowa i pianistyka w 
wieku XIX. Aspekty artystyczne i społeczne, Warszawa 1991) także są one poruszane w mojej pracy 
Twórczość Marii Szymanowskiej (1789-1831) w kontekście kształtowania się polskiej muzyki narodowej w 
początkach XIX wieku, rozprawa doktorska, Warszawa UKSW 2008.  

270  A. TYSZKA, Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice, Lublin 1993, s. 136. 

271  A. WINIARZ, Kształcenie i wychowanie dziewcząt w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim 
(1807-1905), w: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 
t. II cz. 2, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 1992, s. 5-6. 

272  Przepisy od Komisji Edukacji Narodowej Pensjomistrzom i Mistrzyniom dane, w: J. LEWICKI, 
Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1925, s. 69-83. 

273  A. WINIARZ, op. cit., s. 8. 
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wśród których przeważały szlachcianki i dziewczęta pochodzenia mieszczańskiego274. 
Kolejne rozporządzenia niewiele zmieniły w tej kwestii. W 1825 r. rozpoczęła działalność 
pierwsza polska państwowa szkoła żeńska - Instytut Rządowy Wychowania Płci Żeńskiej,  
w którego 3-letnim kursie nauczania znalazła się muzyka instrumentalna i głosowa275.  
W I poł. XIX wieku edukacja dziewcząt odbywała się głównie w pensjach i szkołach 
prywatnych oraz klasztornych276, które prowadziły m. in. bernardynki, klaryski, 
dominikanki, cysterki, karmelitanki, brygidki, benedyktynki, siostry miłosierdzia, 
sakramentki i wizytki277. Poziom edukacji dziewcząt w dużym stopniu zależał od 
wykształcenia i poglądów prowadzącej daną pensję, czy szkołę właścicielki. Dopiero w II 
poł. XIX wieku zaczęto wprowadzać w życie postanowienia Komisji Edukacji Narodowej.  

Przynależność do środowisk intelektualnych oraz do rodzin wrażliwych na nowe idee 
i jednocześnie zamożnych dawał młodym więcej możliwości otrzymania lepszego 
wykształcenia, choćby poprzez korzystanie z dobrodziejstw doskonałej edukacji domowej. 
W gorzej sytuowanych rodzinach szansą zdobycia rzetelnych kwalifikacji było uczęszczanie 
do szkół i wówczas płeć odgrywała zasadniczą rolę. Miejscem edukacji kobiet były: pensje 
prywatne, instytuty zakonne i niewielkie szkoły parafialne; te ostatnie kształciły „dziewczęta 
z ludu” (należące do środowisk drobnych rzemieślników, handlu, czy rolnictwa). Kolegia,  
w których kształcili się ówcześni młodzi ludzie nie przyjmowały dziewcząt. Panie świadome 
różnic dotyczących również tej sfery, coraz mocniej domagały się rzeczywistej zmiany treści 
kształcenia dziewcząt, postulując równość wiedzy dla obu płci i zachęcając siebie nawzajem 
do uzupełniania wykształcenia we wszystkich dziedzinach278. Począwszy od końca XVII 
stulecia starały się również o dostęp do studiów uniwersyteckich279.  

Najwcześniej, bo w latach 40-tych XIX wieku, otworzyły się przed nimi sale wykładowe 
uniwersytetów szwajcarskich; studiowały w nich m. in. również pierwsze Polki280. Na 
Uniwersytecie Jagiellońskim pierwsze trzy studentki pojawiły się w 1894 roku281, austriackie 
Ministerstwo Oświaty od 1897 roku umożliwiło kobietom podjęcie w Krakowie studiów 
również na wydziale filozoficznym, a od 1900 roku – lekarskim. Uniwersytet Jagielloński 
kształcił je także w zakresie nauk farmaceutycznych i rolniczych, ale możliwość podjęcia 

                                                      

274  J. w., s. 10.   

275  Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Oświecenia, t. V, Warszawa 
1868, s. 381. Podaję za j. w., s. 13. 

276  Klementyna Tańska-Hoffmanowa wspominała, że uczono w nich pod koniec XVIII wieku 
głównie dobrych manier i języka francuskiego. [I. RUSINOWA, Ideały wychowawcze kobiet wśród 
ziemiaństwa polskiego w XVIII wieku, w: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i edukacja na ziemiach 
polskich w XIX i XX wieku, t. II cz. 1, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 1992, s. 84]. 

277  M. BOGUCKA, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na 
tle porównawczym. Warszawa 1998, s. 172. 

278  D. GODINEAU, Kobieta, w: Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, tłum. J. Kornecka, Warszawa 
2001, s. 420. 

279  M. BOGUCKA, Białogłowa w dawnej Polsce, op. cit., s. 179. 

280  M. BOGUCKA, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005,  
s. 263. 

281  J. HULEWICZ, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.   
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studiów na Wydziale Prawa otrzymały dopiero w 1919 roku282. Dla porównania - w Europie 
już  w połowie XVIII wieku pierwsza kobieta Dorothea Christiane Leporin ukończyła studia 
medyczne w Niemczech (Halle), a włoszka Laura Bassi (doktor fizyki) prowadziła w latach 
1732-1778 wykłady na uniwersytecie w Bolonii283. 

„KOBIECE INSTRUMENTARIUM” 

Panujące na przełomie XVIII i XIX wieku normy obyczajowe narzucały kobietom pewne 
ograniczenia co do wyboru instrumentu i stroju preferowanego podczas gry; do wyglądu 
kobiety przywiązywano bowiem duże znaczenie. Przyzwolenie społeczne miały przede 
wszystkim instrumenty klawiszowe (klawesyn, klawikord, jak i wczesny fortepian) oraz 
gitara, lutnia, cytra (instrumenty modne na dworach arystokratycznych do około połowy 
XVIII wieku, później popularne także wśród mieszczaństwa) i harfa284. Niemniej zdarzały się 
panie grające np. na instrumencie dętym (trębaczka z połowy XV wieku „Dorota Tubici-
natrix” figurująca do tego wśród poznańskich zawodowych muzyków miejskich285, czy 
Karolina Przyrembel z Warszawy, występująca w 1823 roku w Lipsku)286. Jako ciekawostkę 
można wspomnieć, że do 1939 roku w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego 
w Krakowie nie uczyła się żadna wiolonczelistka, a pierwsza absolwentka klasy organów 
ukończyła studia dopiero w 1933 roku287. W Warszawie pierwsze panie podejmujące studia  
w klasie skrzypiec i wiolonczeli pojawiają się na listach studentów dopiero pod koniec XIX 
wieku (1885 i 1893 roku)288. 

Z wcześniej wspomnianych instrumentów w największym stopniu społeczno-obyczajowe, 
artystyczne i praktyczne wymagania odnoszące się do kobiet i ich muzykowania spełniały 
instrumenty klawiszowe (głównie fortepian), toteż stały się one nieodzownym elementem 
XVIII-wiecznego i XIX-wiecznego salonu. Fortepian stał się instrumentem typowo kobiecym 
z wielu względów: „pozwalał kobiecie zachować maksimum dekoracyjności podczas 
muzycznych popisów”289; był jedną z dostępnych, aprobowanych społecznie rozrywek 
kobiecych (do połowy XIX wieku ze względu na role i funkcje w rodzinie kobiety częściej 
przebywały w domu, co stwarzało więcej sposobności do muzykowania); umożliwiał 
                                                      

282  URSZULA PERKOWSKA, Kształtowanie się etosu studentki polskiej w dwóch pierwszych pokoleniach 
studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1894-1939, w: Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX, 
t. V, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 387- 388. 

283  M. E. WIESNER, Women and Gender In Early Modern Europe, Cambridge 1993, s. 169. Podaję za 
M. BOGUCKA, Białogłowa w dawnej Polsce, op. cit., s. 179.  

284  Zagadnienie to szczegółowo omawia w rozdziale Płeć instrumentu: D. GWIZDALANKA, 
Muzyka i płeć, Kraków 2001, s. 129-147.  

285  Z. CHANIECKI, Organizacje zawodowe muzyków na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, 
Kraków 1980, s. 34. 

286  F. HOFFMANN, Instrument und Körper. Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur, 
Frankfurt n. Menem 1991, s. 220. Podaję za D. Gwizdalanka, op. cit., s. 145, 147. 

287  75 lat Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, red. M. Drobner, A. Frączkiewicz, A. Rieger, 
Kraków 1963, s. 39-41. 

288  150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, red. S. Śledziński, Kraków 1960, s. 
119. 

289  A. LOESSER, Man, Women and Pianos, New York 1954, s. 64; Cyt. Za: B. VOGEL, Fortepian Polski, 
w: Historia muzyki polskiej, t. X, red. S. Sutkowski, Warszawa 1995, s. 181.  
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wyrażanie uczuć i emocjonalnych przeżyć, których okazywanie było niezgodne z ówczesną 
obyczajowością; w tradycji mieszczańskiej był elementem posagu młodej panny290. To 
niewątpliwie kobiety przyczyniły się do niespotykanego fenomenu w historii europejskiej 
kultury artystycznej i społecznej XIX wieku, jakim była szczególna popularność fortepianu 
w domowym i środowiskowym muzykowaniu w miastach i na dworach.  

FORTEPIAN – INSTRUMENT CENIONY I DOSTĘPNY 

Na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku fortepiany budowano przede 
wszystkim w dwóch dominujących ośrodkach: warszawskim i krakowskim. Pojedyncze 
wytwórnie działały także w Lublinie, Kaliszu, Wilnie, Poznaniu, a po około 1830 roku 
również w Gdańsku i Bydgoszczy. Wielkość produkcji fortepianów polskich w końcu lat  
20-tych XIX wieku wynosiła, zdaniem B. Vogla, około 200-250, a w połowie wieku ok. 400 
sztuk rocznie, zaspokajając potrzeby polskiego odbiorcy. Wymagający melomani nabywali 
instrumenty importowane lub zamawiali u konkretnego fortepianmistrza. O coraz lepszej 
jakości polskich instrumentów świadczą nagrody otrzymywane przez wytwórnie Kralla  
i Seidlera (1838, 1845, 1857), M. Hochhausera i T. Maxa (1841) oraz A. Hofera  
i S. Zembrzuskiego (1857). Fortepiany F. Buchholtza wysoko cenił F. Chopin (fortepian tej 
firmy zdobił jego salon), koncertujący w 1843 roku w Warszawie F. Liszt chwalił 
instrumenty Kralla i Seidlera, Kerntopfa oraz Buchholtza291. 

W XIX wieku posiadanie fortepianu było oznaką nobilitacji społeczno-kulturalnej,  
a wykształcenie muzyczne stanowiło istotny element wykształcenie ogólnego.  
W „Allgemeine Musikalische Zeitung” z dnia 2 stycznia 1805 roku czytamy: 

„Muzyka należy do najpoważniejszych dziedzin edukacji w polskich rodzinach, gdzie 
prawie każdy chętnie uprawia czynnie muzykę czy taniec [...]. W powszechnym 
użyciu są fortepiany najlepszych firm zagranicznych, sprowadzane z Wiednia, 
Drezna, Berlina, czy Wrocławia292.” 

 

EDUKACJA MUZYCZNA KOBIET 

Na przełomie XVIII i XIX wieku miejscem, gdzie kobiety miały możność pobierania lekcji 
muzyki, obok powszechnej edukacji domowej, były szkoły i pensje. W tych ostatnich 
kształcono je w zakresie gry na fortepianie, śpiewu i tańca. Wraz z rosnącą popularnością 
fortepianu wzrastało także zapotrzebowanie na „metrów muzyki”. Początkowo o umiejęt- 
nościach nauczyciela świadczył jedynie czas jakiego potrzebował na podstawową edukację 
ucznia (popularnością cieszyli się nauczyciele obcego pochodzenia). Dopiero od II połowy 
XIX wieku rozporządzenia administracyjne spowodowały, że również od nauczycieli 
prywatnych wymagano świadectwa kwalifikacyjnego Instytutu Muzycznego293. W najlepszej 
sytuacji były panie pochodzące z zamożnych środowisk intelektualnych, czego przykładem 
                                                      

290  B. VOGEL, op. cit., s. 181-182.  

291  J. w., op. cit., s. 82-90.  

292   Cyt. za J. KOSIM, Pod pruskim zaborem, Warszawa 1980, s. 130. 

293  Z. CHECHLIŃSKA, J. GUZY-PASIAK, H. SIERADZ, Kultura Muzyczna Królestwa Polskiego (1815-
1875), w: Kultura miejska w Królestwie Polskim, cz. 1, 1815-1875. Warszawa, Kalisz, Lublin, Płock, red.  
A. M. Drexlerowa, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2001, s. 289. 
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jest Maria Szymanowska – pierwsza polska artystka o europejskiej sławie, czy Fanny 
Mendelssohn-Hensel. Pierwsza w salonie rodziców (dbających o edukację dzieci) miała 
możność podziwiać umiejętności wybitnych kompozytorów i muzyków, jak również 
prezentować własne. W domu Wołowskich bywali czołowi kompozytorzy polscy: Józef 
Elsner, Karol Kurpiński, Karol Lipiński, jak i obcy, koncertujący w stolicy lub będący 
przejazdem w Warszawie (m. in. bracia Bohrer, Angelica Catalani, August Klengel, Franz 
Xaver Mozart, Ferdinand Paër, Giovanni Battista Polledro, Daniel Steibelt, Pierre Rode, Eloy 
de Vice)294. Dla porówania dodam, że jeszcze lepszą sytuację w dążeniu do zdobycia 
profesjonalnego wykształcenia muzycznego, w stosunku do kobiet z epoki, miała Fanny - 
siostra Feliksa Mendelssohna. Warunki materialne (pochodziła zamożnej rodziny berlińskich 
Żydów) pozwalały jej na całkowite poświęcenie się muzyce i pomimo, iż zarówno ojciec, jak 
i brat nie popierali jej działalności kompozytorskiej (uważając, że życie publiczne nie jest 
przeznaczone dla kobiet), miała niezwykle dogodne warunki do rozwijania swoich 
umiejętności. Odbywające się w domu próby zespołów składających się z zaprzyjaźnionych i 
wynajętych muzyków dawały jej sposobność wysłuchania własnej muzyki w wykonaniu 
orkiestrowym, a nie tylko w uboższej wersji fortepianowej (co stanowiło praktyczną lekcję 
instrumentacji), poza tym zorganizowała w domu chór, z którym odbywała regularne próby 
i wykonywała własne kompozycje. Nie mogło to jednak zastąpić publicznego życia 
koncertowego. Zachowane rękopisy świadczą o jej zainteresowaniach wielkimi formami,  
w tym i najprawdopodobniej formą oratorium295. 

Jak widać w całej Europie do początku XIX wieku – zgodnie z przekonaniami mężczyzn 
i powszechnie akceptowaną tradycją - wyznaczano kobietom skromną rolę w zakresie 
muzyki. „Za dostępne umysłowości kobiecej - jak pisze Danuta Gwizdalanka - uznawano 
wówczas co najwyżej działania odtwórcze, a więc granie i śpiewanie”; ewentualnie 
dopuszczano możliwość napisania przez kobietę drobnych utworów sentymentalnych lub 
pieśni. Natomiast cenione w sferze publicznej gatunki o złożonych formach i przeznaczone 
na większe obsady (dzieła sceniczne, kwartet smyczkowy, formy polifoniczne – wśród nich 
szczególnie fuga) uchodziły za domenę gruntownie wykształconych mężczyzn296. 

Uprzedzenia takie, występujące w całej Europie, znalazły również oddźwięk na gruncie 
polskim, przy czym u nas dominował kurtuazyjny ton wypowiedzi297. Karol Kurpiński 
w wydanych w Warszawie w 1844 roku Zasadach harmonii, umieścił Króciuchną lekcyę 
o harmonji dla płci pięknej, w której pisał:  

                                                      

294  T. SYGA, S. SZENIC, Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa 1960, s. 39; J. W. REISS, Maria z 
Wołowskich Szymanowska i jej triumfy w Europie, „Wiedza i Życie” 1950, z. 3, s. 234-235; R. SUCHOWIEJKO, 
„Album Musical” Marii Szymanowskiej, Kraków Musica Jagellonica, Paris Société Historique et 
Littéraire Polonaise 1999, s. 9. 

295  B. BORCHART, Ein Frauenzimmer muss nicht komponieren wollen..., w: Bruckner Symposion. Zum 
Schaffenprozess in den Künsten, Linz 1997, s. 46 i 49. Podaję za D. GWIZDALANKA, Muzyka i płeć, Kraków 
2001, s. 116, 119. 

296  D. GWIZDALANKA, op. cit., s. 111-112.   

297  Kwestiom tym poświęcają uwagę w wielu pracach M. DZIADEK i L. M. MOLL; szczególnie 
interesujące są katalogi do wystaw: Oto artyści pełnowartościowi, którzy są kobietami... Polskie 
kompozytorki 1816-1939, Katowice 2003; Jego gra podobała się przede wszystkim damom... Chopin i kobiety, 
Katowice 2004. 
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Niewymagamy [sic] ażeby ukształcona w muzyce kobieta całe niniejsze dziełko 
odczytała, bo znajdują się w niem ustępy zanadto umysłowe, a tem samem nudne: to 
należy do mężczyzn. Lecz mająca cierpliwość do przejrzenia tylko tych wiadomości 
przykładów które tu wskażemy, przekona się, że w króciuchnym [sic] czasie istotnie 
przeszła do sfery wyższych wyobrażeń o muzyce. Kobieta [...] niech śmiało 
komponuje różne utworki [...] zaręczam, że nie popełni żadnego błędu przeciw 
harmonii, a chociażby się według pedanterii znalazł jakiś – ten błąd będzie jeszcze 
wdziękiem298. 

W podejmowanych przez kobiety poczynaniach kompozytorskich dostrzegano walory 
towarzyskie, ale od kompozycji pań oczekiwano przede wszystkim, że będą emocjonalne, 
wyrazowo subtelne i proste formalnie. W tym czasie kobiety nie miały możliwości podjęcia 
studiów kompozytorskich, a próby opanowania przez nie techniki kompozytorskiej zwykle 
lekceważono. W literaturze przedmiotu częste są też przykłady mężczyzn nie aprobujących, 
lub wręcz z niechęcią odnoszących się do kompozytorskich ambicji żon, córek, sióstr  
i w ogóle kobiet. Można tu wymienić między innymi męża Marii Szymanowskiej  
(w późniejszych czasach dotyczyło to też np. Hansa von Bülowa i Ryszarda Wagnera - 
kolejnych mężów Cosimy, córki F. Liszta, czy Gustava Mahlera zabraniającego przyszłej 
żonie Almie działalności kompozytorskiej299). 

MUZYCZNE SZKOŁY W KRAJU NA TLE EUROPY 

Pierwsza wyższa uczelnia muzyczna powstała w Paryżu, było to Conservatoire National de 
Musique (1784); kolejne w Pradze (1811), Wiedniu (1817), Warszawie (1821), Lipsku (1843) 
i Berlinie (1850)300. W sferze edukacji muzycznej najlepszą sytuację miały Francuzki, które już 
od 1795 roku przyjmowano do konserwatorium paryskiego w charakterze studentek oraz 
nauczycielek śpiewu i fortepianu (od 1816 roku wykładały również: solfeż, harmonię 
i generałbas). W Europie środkowej młode damy kształcono w klasach śpiewu i fortepianu 
pobocznego, umożliwiając im akompaniowanie sobie do śpiewu301. Praktykę taką stosowano 
również w założonej w 1810 roku - z inicjatywy W. Bogusławskiego i J. Elsnera – Szkole 
Dramatycznej, będącej pierwszą publiczną szkołą muzyczną w Warszawie w XIX wieku. 
Początkowo kształcono w niej przyszłych śpiewaków operowych, a dopiero po reorganizacji 
i przekształceniu jej w Szkołę Muzyki i Sztuki Dramatycznej od 1817 roku program 
nauczania został poszerzony o naukę gry na fortepianie w wymiarze od czterech do sześciu 
godzin tygodniowo302. Cztery lata później także w konserwatorium warszawskim, które 
powstało 
w 1821 roku jako dwuklasowy oddział Instytutu Muzyki i Deklamacji, kształcono uczniów 
(obok zajęć rozwijających kunszt aktorski) jedynie w zakresie śpiewu i gry na fortepianie  
w stopniu elementarnym i wyższym303.  

                                                      

298  Cyt. za T. STRUMIŁŁO, Szkice z polskiego życia muzycznego XIX wieku, Kraków 1954, s. 222.  

299  D. GWIZDALANKA, op. cit., s. 120-122. 

300  Z. CHECHLIŃSKA, J. GUZY-PASIAK, H. SIERADZ, op. cit., s. 289. 

301  D. GWIZDALANKA, op. cit., s. 101. 

302  150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, op. cit., s. 20, 28-29. 

303  W. WROŃSKI, Szkolnictwo muzyczne w Polsce w wieku XIX, „Muzyka” 1951,  nr 5/6, s. 62; 150 
lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, op. cit., s. 36.  
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Pierwszą wyższą uczelnią w Polsce kształcącą kobiety był wspomniany, działający w 
strukturze Uniwersytetu Warszawskiego jako część Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych, 
Instytut Muzyki i Deklamacji304. W 1826 roku został on podzielony na dwie jednostki: Szkołę 
Główną Muzyki (działającą w ramach Uniwersytetu Warszawskiego i kierowaną przez  
J. Elsnera) i Konserwatorium prowadzone przez C. Solivę305. Odbywające się w Szkole 
Głównej Muzyki zajęcia w poszczególnych klasach instrumentalnych oraz lekcje kompozycji 
były przeznaczone dla mężczyzn306. Dopiero konserwatorium lipskie otwarte w 1843 roku 
umożliwiło studentkom naukę w klasie fortepianu głównego307. Szerszy dostęp do edukacji 
muzycznej zapewnił Polkom otwarty w 1861 roku Instytut Muzyczny w Warszawie, gdzie  
w klasach żeńskich kształcono je w zakresie harmonii, języków i zasad muzyki (na 
kontrapunkt 
i kompozycję uczęszczali tylko mężczyźni). Tylko panowie posiadali przywilej studiowania 
w klasie: organów, wiolonczeli, kontrabasu, fletu, oboju, klarnetu, waltorni i trąbki308.  

Przez długi czas również na estradach koncertowych dominowali mężczyźni-wirtuozi; 
występy nielicznych jeszcze zawodowych pianistek zdarzały się rzadko (np. w Paryżu 
w 1824 roku występowała Maria Szymanowska, w 1832 - Clara Schumann, a w 1839 - Marie 
Pleyel), dopiero od połowy XIX stulecia następuje wyraźny wzrost liczebny koncertujących 
kobiet309.Wprawdzie niektórzy komentatorzy uważają, że sukcesy wirtuozowskie i kompo- 
zytorskie Maria Szymanowska zawdzięczała głównie swej urodzie (uważając ją za 
uzdolnioną amatorkę), to jednak szereg wypowiedzi znawców muzyki w prasie 
zagranicznej i krajowej, jak również znamienna rozmowa Goethego z Eckermannem, 
świadczą, iż reprezentowała ona profesjonalizm muzyczny310.  

SALONY ARTYSTYCZNO-LITERACKIE I MUZYCZNE 

Głównym, aprobowanym obyczajowo miejscem dającym kobietom możliwość 
uczestniczenia w życiu kulturalnym, niejako wejścia w życie artystyczno-towarzyskie, były 
salony. Stanowiły one w wieku XVIII (również w I poł. XIX) miejsce spotkań ówczesnej elity 
intelektualnej i artystycznej. W Polsce zebrania te miały znaczny wpływ na rozbudzenie 
i kształtowanie życia umysłowego stolicy i kraju, poruszano w nich najżywotniejsze dla 
narodu problemy, prezentowano najcenniejsze dzieła polskiej kultury narodowej literackiej, 
muzycznej i plastycznej, formowano opinie o sztuce, literaturze i muzyce, toczono spory 
i rozbudzano uczucia patriotyczne, miłość do literatury, języka i narodowych tradycji. Po 
upadku powstania listopadowego zapełniły one pustkę kulturalną, będącą następstwem 
emigracji wybitnych przedstawicieli polskiej nauki i sztuki, oraz zamknięcia przez zaborcę 
rosyjskiego szkół wyższych i wielu instytucji naukowych czy artystycznych. 

                                                      

304  M. WAWRZYKOWA, Oświata warszawska w latach 1795-1831, w: Szkolnictwo i oświata w 
Warszawie, red. J. Kazimierski i in., Warszawa 1982, s. 112.  

305  Z. CHECHLIŃSKA, J. GUZY-PASIAK, H. SIERADZ, op. cit., s. 290. 

306  150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, op. cit., s. 45. 

307  D. GWIZDALANKA, op. cit., s. 101. 

308  T. STRUMIŁŁO, op. cit., s. 216. 

309  D. GWIZDALANKA, op. cit., s. 173. 

310  Zob. R. SOSIŃSKA-MICOREK, op. cit., s. 147-155.   
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Z historii znane są nazwiska kobiet, które prowadziły najsłynniejsze salony. W I połowie XIX 
wieku do najbardziej znanych w Warszawie należały: salon ks. Sanguszkowej de Nossau,  
ks. de Ligne z domu Massalskiej, ks. Pelagii Sapieżyny (żony Franciszka Sapiehy), Marii  
z Czartoryskich ks. Wirtemberskiej, żony Stanisława Sołtyka, Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej (gdzie chętnie bywał m. in. K. Brodziński), Rozalii hr. Rzewuskiej, starościny 
Urszuli z Potockich Wielopolskiej, ks. Aleksandry z Lubomirskich (wdowie po ministrze 
oświaty Stanisławie Potockim), Niny z Żółtowskich Łuszczewskiej i jej córki Jadwigi 
Łuszczewskiej – Deotymy, Narcyzy Żmichowskiej, Katarzyny Lewockiej, Seweryny 
Pruszakowej, Marii Ilnickiej (poetki i redaktorki „Bluszcza”), Zofii Zamoyskiej, która  
w Pałacu Błękitnym w Warszawie organizowała liczne koncerty m. in. Chopina311 czy Anny 
z Krajewskich Nakwaskiej (powieściopisarki i autorki słynnych pamiętników z czasów 
Księstwa Warszawskiego)312. W okresie bytności w Warszawie również w domu Marii 
Szymanowskiej funkcjonował ten rodzaj salonu. Co do Szymanowskiej, to szczególną rolę 
odgrywały jej salony prowadzone w Moskwie i Petersburgu; miastach tych wówczas 
osiedliła się znaczna grupa Polaków. Tam właśnie zaprzyjaźniła się ona z młodym 
Mickiewiczem, którego improwizacje poetyckie, w połączeniu z muzykowaniem 
Szymanowskiej, były szeroko komentowanymi wyda-rzeniami. Były one tez ważnym 
impulsem dla działań artystycznych i narodowych wielu młodych ludzi wchodzących  
w życie313.  

Znaczącym elementem salonowych spotkań była muzyka. Rola, jaką pełniła zależała  
od rodzaju działalności salonowej: w salonach arystokratycznych artystycznych i literackich 
była wykonywana okazjonalnie, zasadniczą rolę pełniąc w salonach muzycznych.  
W niektórych stałym punktem programu były cykle koncertowe, będące miejscem popisów 
pianistów profesjonalistów, a także amatorów, wywodzących się - w wyniku demokratyzacji 
życia społecznego - z różnych grup społecznych. Preferowane były wówczas określone 
gatunki odpowiadające potrzebom muzykowania kameralnego, domowego, głównie 
miniaturowe formy i utwory charakterystyczne; popularność zdobyły takie gatunki jak: 
kaprysy, ronda, fantazje m. in. J. B. Vanhalla, J. Gelinka, J. F. X. Sterkela, później niektóre 
utwory fortepianowe: R. Schumanna, F. Chopina314, C. Czernego. I. Pleyela, H. Herza,  
F. W. Pixisa, F. Kalkbrennera, F. Hüntena315. Dodam, że również kompozytorzy baroku  
i klasycy wiedeńscy  (C. P. E. Bach316, J. Haydn317, czy L. v Beethoven) pisali utwory  
z przeznaczeniem „dla dam”, do wykonywania salonowego.  

                                                      

311  H. WRÓBLEWSKA-STRAUS, K. MARKIEWICZ, Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki. 
Przyjaźń. Praca. Fascynacje. Wystawa zorganizowana z okazji XV Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2005, s. 66-68, 183. 

312  A. KRAUSHAR, Salony i zebrania literackie warszawskie na schyłku wieku XVIII-go i w ubiegłym 
stuleciu, Warszawa 1916, s. 9-55. 

313  R. SOSIŃSKA-MICOREK, op. cit., s. 84-109.   

314  F. Chopin z takim przeznaczeniem napisał Poloneza f-moll op. 3 na fort. i wiolonczelę 
(skomponowanego dla ks. Antoniego Radziwiłła i jego córki), o którym wypowiadał się z pewnym 
lekceważeniem. Zob. A. ZAMOYSKI, Chopin, przeł. H. Sołdaczukowa, Warszawa 1990, s. 48. 

315  I. PONIATOWSKA, Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX, op. cit., s. 279. 

316  Sechs Clavier-Sonaten für Kenner und Liebhaber (1779), dwa zbiory Clavier-Sonaten nebst einigen 
Rondos fürs Fortepiano, für Kenner und Liebhaber (1780, 1781), oraz trzy zbiory Clavier-Sonaten und freye 
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W salonach prezentowano różnorodny repertuar; jednak nie jest tak, że były to głównie mało 
ambitne i kiepsko wykonywane utwory. Nie można też przypisywać kobietom monopolu na 
upodobanie do kompozycji o znikomej wartości. Przypuszczalnie ów repertuar wykraczał 
poza kwitnącą wówczas bogatą „twórczość pedagogiczną dla dam” obejmując także utwory 
dla „znawców i amatorów” - wedle charakterystycznego rozróżnienia stosowanego m.in. 
przez C. P. E. Bacha318.   

Do pierwszych cenionych interpretatorów sonat L. v. Beethovena należały właśnie kobiety: 
Marie Bigot, Dorothea von Ertmann (której dedykował Sonatę fortepianową op. 101) czy 
Marie Pachler-Koschak. Kobiety wykazywały również odwagę w prezentowaniu 
niebanalnego repertuaru, co zainicjowała Maria Szymanowska, a następnie podjęła Clara 
Wieck-Schumann, wprowadzając do kanonu repertuarowego koncertów wiedeńskich 
kompozycje Bacha, Beethovena i Chopina319. 

Polki XVIII stulecia „pod względem wykształcenia oraz udziału w kulturze i życiu 
intelektualnym - zdaniem Marii Boguckiej – ustępowały znacznie kobietom we Francji, 
Włoszech, Hiszpanii czy w Północnych Niderlandach. Znacznie gorzej jednak kształtowała 
się sytuacja kobiety w sąsiednich Niemczech, gdzie dominowały niezwykle mocne struktury 
patriarchalne i panował silny mizoginizm”320. Sytuacja polityczna Polski przełomu XVIII 
i XIX wieku oraz całego XIX wieku, a wraz z tym warunki życia Polek, różniły nas znacznie 
od krajów Europy Zachodniej. Przejęty z kultury staropolskiej wzór dominacji męskiej 
w wyniku specyficznej sytuacji politycznej kraju (kolejne rozbiory, oficjalna wrogość 
zaborców, walka o odzyskanie bytu państwowego), z konieczności musiał podlegać 
przeobrażeniu. Gdy mężczyźni angażując się w działalność patriotyczno-niepodległościową 
i uczestnicząc w powstaniach, płacili za to zesłaniem, więzieniem i śmiercią, wówczas 
kobiety musiały przejąć na siebie społeczne i rodzinne role nieobecnych mężów i ojców. 
Konieczność ta dotyczyła także sfery społeczno-ekonomicznej; często na kobiecie spoczął 
obowiązek zapewnienia bytu rodzinie, a nierzadko też utrzymania majątku, czy interesu 
rodzinnego321. Wiele kobiet dzielnie stawiło czoła niełatwemu losowi (pojawia się wówczas 
miano Matki-Polki, kobiety-żołnierza – np. Emilia Plater - oraz kształtuje wzór kobiety - 
patriotki, stojącej na straży polskości i rodziny). Walka o niepodległość wymuszała również 
zmiany obyczajowe; działalność kobiet wykraczała poza sferę prywatności i dopóki 
angażowanie się Polek w sprawy publiczne postrzegano jako pracę dla dobra ojczyzny, 
zyskiwała ona aprobatę nawet kół konserwatywnych. Toteż w Polsce, w przeciwieństwie do 
innych krajów, w szerokich kręgach społecznych niekiedy wręcz czczono wyidealizowane 

                                                                                                                                                                      

Fantasien, nebst einigen Rondos fürs Fortepiano, für Kenner und Liebhaber (1783, 1785, 1787). Zob.  
A. MĄDRY, Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka – Stylistyka – Dzieło, Poznań Rhytmos 2003, s. 226.   

317  Chodzi o wszystkie tria fortepianowe, wśród których zdarzały się utwory dla wybitnych 
pianistek (często pochodzących z rodzin z tradycjami muzycznymi) jak Tria fortepianowe J. Haydna 
pisane dla Rebeki Schroeter (Hob. XV:24-26), czy Therese Jansen (Hob. XV:27-29); Podaję za  
D. GWIZDALANKA, op. cit., s. 170-171.  

318  Zob. A. MĄDRY, Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka – Stylistyka – Dzieło, Poznań 2003.  

319  D. GWIZDALANKA, op. cit., s. 172. 

320  M. BOGUCKA, Białogłowa w dawnej Polsce, op. cit., s. 24. 

321  A. TYSZKA, op. cit., s. 136. 
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bohaterki narodowe, a kobiety parające się publicystyką, działalnością literacką, artystyczną 
i muzyczną traktowano życzliwie322. 

Przejęty z kultury staropolskiej (bardziej rozwinięty niż w innych krajach) „kult i idealizacja 
kobiety i kobiecości” 323, wyrażające się w okazywaniu jej względów i szacunku w ogóle, 
a zwłaszcza w wybranych wcieleniach i rolach społecznych: matki, żony, córki nadal 
funkcjonował, umożliwiając kobiecie (co prawda w ograniczonym zakresie) włączenie się 
w wartki nurt rozrastającej się działalności kulturalnej, artystycznej i społecznej. 

                                                      

322  M. CIECHOMSKA, Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996, s. 126. 

323  A. TYSZKA, op. cit., s. 126. 
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WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI MUZYCZNYCH 

NAUCZYCIELI EDUKACJI ZINTEGROWANEJ 

Katarzyna Wojciechowska 
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 

 

WSTĘP 

Sposób udostępniania muzyki studentom kierunków nauczycielskich jest niezwykle istotny 
warunkuje bowiem jakość procesu edukacji estetycznej dzieci. Zarówno w wychowaniu 
przedszkolnym, jak i na etapie nauczania wczesnoszkolnego należy zadbać o dostarczanie 
podopiecznym odpowiedniego zakresu muzycznych doświadczeń, które stworzą szansę 
rozwoju podstawowych dyspozycji i umiejętności umożliwiających w przyszłości świadomą 
percepcję i ekspresję muzyczną.  

Istotnymi celami kształcenia muzycznego w propedeutycznej edukacji dziecka są zatem: 
rozwijanie umiejętności twórczej ekspresji i percepcji, rozwijanie gustu estetycznego, 
kształtowanie wrażliwości społeczno – moralnej oraz wrażliwości estetycznej, a także 
kształtowanie postawy szacunku wobec piękna i sztuki. Ponieważ muzyka oddziałuje na 
wszystkie sfery osobowości człowieka, poprzez zaszczepianie w dziecku potrzeby 
muzycznej ekspresji, percepcji i interpretacji można osiągnąć zróżnicowane cele w zakresie 
rozwoju wszystkich sfer osobowości, stąd pominięcie muzyki na etapie wychowania 
przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego wiąże się ze znacznym zubożeniem procesu 
kształcenia i wychowania. Ze względu na zachodzące w wieku przedszkolnym i wczesno- 
szkolnym niezwykle plastycznie zmiany w rozwoju dziecka, a także ze względu na fakt, iż 
lata spędzone w przedszkolu i najniższych klasach szkoły podstawowej pozostawiają 
w podopiecznym trwały ślad i maja znaczący wpływ na  kształtowanie przyszłych potrzeb 
i nawyków, zubożenie to będzie nieodwracalne w skutkach. 

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JAKO PIERWSZY W ŻYCIU DZIECKA PEDAGOG 

EDUKACJI MUZYCZNEJ (OPTYMALNE KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIE) 

Pozytywnym aspektem współczesnego systemu edukacji i wychowania w placówkach 
oświatowych jest fakt, iż edukacja muzyczna w przedszkolu powierzana jest wciąż  
wykwalifikowanym i znającym specyfikę rozwoju małego dziecka nauczycielom muzyki, 
przede wszystkim absolwentom artystycznych uczelni wyższych dysponującym wiedzą 
z zakresu rytmiki. Nauczyciele ci spełniają odpowiedzialne zadanie zaszczepienia 
w wychowanku zainteresowania „specyficznym językiem dźwięków” ukazując tę trudną  
w percepcji sztukę w sposób ludyczny, zgodny z zainteresowaniami i możliwościami 
dziecka. Warto także zaznaczyć, że w kalendarzu imprez przedszkolnych znaczne miejsce 
zajmują „umuzycznione” prezentacje artystyczne dzieci, przedstawienia słowno – muzyczne 
dla rodziców, stąd obecność nauczyciela specjalisty odpowiedzialnego za dostarczenie 
i przygotowanie odpowiedniego zakresu piosenek (odpowiednich na każdą porę roku, 
dopasowanych do każdego święta zaznaczonego w kalendarzu, wreszcie spełniających 
funkcję dydaktyczną - odpowiadających potrzebom kształcenia poprawnych nawyków 
wśród podopiecznych) nikogo nie dziwi. Nauczyciel muzyki w przedszkolu jest wręcz 
niezbędny do stwarzania warunków integracji środowiska przedszkolnego ze środowiskiem 
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rodzinnym (nawiązywania „więzi” środowisk podczas imprez przedszkolnych z udziałem 
dzieci, nauczycieli a także rodziców czy dziadków), jego „muzyczna praca” pozwala na 
wspieranie innych nauczycieli w procesie kształtowania młodego człowieka, jego zajęcia 
pozwalają także na stymulowanie rozwoju dziecka poprzez specyficzne ćwiczenia 
muzyczno – ruchowe (rytmiczne). W związku z wdrożeniem założeń reformy edukacji 
w 1999 roku, w klasach najniższych szkoły podstawowej nauczyciela rytmiki czy muzyki na 
ogół nie ma, przez co proces edukacji estetycznej tak intensywnie realizowany w przed- 
szkolu zostaje często drastycznie zatrzymany.  

Gdyby zastanowić się nad założeniami reformy edukacji z 1999 roku okazałoby się,  że 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (odpowiedzialny za integrację różnorodnych obszarów 
edukacji przewidzianych w podstawie programowej i programach nauczania na etapie klas 
najniższych) spełniać powinien także funkcję nauczyciela edukacji estetycznej. Kompetencje 
muzyczne nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej stają się (w świetle założeń reformy) 
bardzo rozległe i podobne do tych, które posiadają nauczyciele powszechnej edukacji 
muzycznej w klasach IV - VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Na kompetencje każdego 
nauczyciela edukacji muzycznej musi się składać wiedza muzyczna, umiejętności muzyczne 
i umiejętności metodyczne z zakresu muzyki324.  

Przez wiedzę muzyczną nauczycieli rozumieć należy wiedzę z zakresu wiadomości 
muzycznych, w przypadku nauczyciela małego dziecka, wiedzę zawartą w programach 
edukacji wczesnoszkolnej. Będzie to wiedza obejmująca znajomość elementów teorii muzyki, 
znajomość elementów historii muzyki, znajomość gatunków i form muzycznych, znajomość 
dziecięcej literatury muzycznej. 

Kolejnym komponentem kompetencji nauczyciela edukacji muzycznej są praktyczne 
umiejętności muzyczne, te bowiem stają się niezbędne do realizacji form aktywności 
muzycznej. Kompetencje te obejmować muszą znajomość notacji muzycznej, umiejętność 
tworzenia form muzycznych, umiejętność aktywnego słuchania muzyki, umiejętność 
realizowania ruchu z muzyką, umiejętność śpiewania piosenek poprawnie intonacyjnie  
i z  prawidłową rytmizacją, umiejętność grania na instrumentach akompaniujących – 
klawiszowych lub gitarze, w przypadku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej dodatkowo - 
umiejętność grania na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, umiejętność prowadzenia 
dziecięcego zespołu muzycznego. 

Pozostaje jeszcze kwestia doboru specyficznych metod i narzędzi realizacji elementów 
muzyki w propedeutycznej edukacji dziecka. Ten obszar jest również niezwykle obszerny 
dotyczy bowiem kształcenia umiejętności przekazywania uczniom elementów wiedzy 
z zakresu teorii i historii muzyki, kształcenia umiejętności aktywnego muzykowania, 
umiejętności aktywizowania uczniów w trakcie realizacji form aktywności muzycznej, 
umiejętności prawidłowej oceny postępów muzycznych ucznia, umiejętności realizowania 
form aktywności w aspekcie możliwości ekspresyjnych i percepcyjnych uczniów, w przy- 

                                                      

324  Por. R. ŁAWROWSKA: Model kompetencji zawodowych nauczyciela muzyki w szkolnictwie 
ogólnokształcącym [w:] Muzyka w edukacji i wychowaniu, pod red. H. Danel-Bobrzyk, J. Uchyły- 
Zroski, Katowice 1999; W. SACHER: Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Kraków 1997;  
K. WOJCIECHOWSKA: Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej a kompetencje nauczyciela, Żary 2009. 
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padku najmłodszych dzieci – także w oparciu o zabawę, która jest najbliższą podopiecznym 
formą aktywności. 

Kompetencje muzyczne nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej są zatem niezwykle obszerne, 
a od kompetencji nauczyciela muzyki w klasach wyższych odróżniać je będzie zaledwie 
zakres wiedzy (ta bowiem ujęta w programach klas I - III obejmuje zdecydowanie mniejszy 
obszar niż w klasach starszych), znajomość specyficznej literatury muzycznej dla dzieci (co 
wynika z oczywistych różnic między możliwościami percepcyjnymi i ekspresyjnymi dzieci 
w różnym wieku), rodzaj i zakres umiejętności nauczyciela związanych z wspieraniem 
dziecięcej aktywności muzycznej. Kompetencji tak rozległych nie sposób nabyć podczas 
obecnie przewidzianej liczby godzin na zajęcia muzyczno – metodyczne na  kierunkach 
nauczycielskich licznych polskich uczelni wyższych.  

KSZTAŁCENIE MUZYCZNE NAUCZYCIELI  MAŁEGO DZIECKA W LATACH 2002 – 2009 

Od dwóch lat zaobserwować można w programach studiów nauczycielskich wielu uczelni, 
że na realizację muzyki z metodyką przewiduje się zaledwie 45 godzin325. Tak uszczuplona 
oferta edukacyjna nie sprzyja właściwemu przygotowaniu przyszłych pedagogów do 
nauczania elementów edukacji muzycznej w kształceniu integralnym. Kandydaci ubiegający 
się o przyjęcie na studia pedagogiczne poddawani są wprawdzie ocenie pod kątem ich 
muzycznych predyspozycji, poddawani są jednak tej weryfikacji na uczelniach 
państwowych. Jak wiadomo powszechnie – w ostatnich latach wciąż wzrasta liczba 
pedagogicznych uczelni prywatnych, a absolwenci z dyplomami tych szkół posiadają 
uprawnienia do nauczania zarówno w przedszkolu, jak i szkole, jednocześnie warto dodać, 
że absolwentów prywatnych uczelni jest współcześnie znacznie więcej niż absolwentów 
uczelni państwowych. W wyniku postępowania komisji rekrutacyjnych, na uczelnie 
prywatne przyjmowane są osoby deklarujące chęć podjęcia studiów nauczycielskich oraz 
wykazujące się wyłącznie świadectwem maturalnym. Warunki rekrutacji nie przewidują 
sprawdzianu zdolności ani plastycznych, ani muzycznych326.  

Na podstawie własnych doświadczeń oraz praktyki pedagogicznej podjętej na kierunku 
Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji 
w Poznaniu (w latach 2005 – 2009) mogę z całą stanowczością stwierdzić, że na 
przygotowanie muzyczno – metodyczne kandydatów na nauczycieli małego dziecka 
przewidziana jest zbyt mała ilość godzin, która realizowana jest w zbyt licznych grupach 
studentów oraz w salach dydaktycznych pozbawionych absolutnie jakichkolwiek narzędzi 
pracy (grupy ćwiczeniowe mają około 40 osób, liczba godzin przewidzianych na realizację 
muzyki z metodyką to w sumie około 40 godzin, pogłosowe, a więc niesprzyjające 
muzykowaniu sale wyposażone są wyłącznie w ławki i krzesła). W warunkach takich 
niemożliwe staje się choćby zweryfikowanie możliwości w zakresie poprawnego śpiewu czy 
poczucia rytmu poszczególnych studentów, natomiast zapoznanie tych osób z pod- 
stawowymi wiadomościami na temat muzyki, rozwoju muzycznego dziecka i wyposażenie 
ich w odpowiednie umiejętności wymaga ogromnego nakładu pracy ze strony i studentów, 
i pedagoga (szczególnie, że wśród studentów jest wiele osób, które od czasu ukończenia 

                                                      

325  Por. programy nauczania studiów nauczycielskich wyższych uczelni w Polsce dostępne na 
stronach internetowych. 

326  Por. warunki rekrutacji na kierunkach pedagogicznych wyższych szkół humanistycznych na 
terenie całego kraju dostępne na stronach internetowych uczelni.  
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gimnazjum nie miały kontaktu z muzyką, więc te czterdziestogodzinne spotkania muzyczno 
– metodyczne podczas nabywania uprawnień nauczycielskich są dla nich w gruncie rzeczy 
krótkim epizodem jakiegokolwiek kontaktu z wychowaniem estetycznym na tle ich wielo- 
letniego kształcenia).  

Jednocześnie, pracując od 2002 roku na UAM w Poznaniu podejmuję kształcenie muzyczne 
studentów, którzy starając się o indeks podchodzą do sprawdzianu praktycznego z plastyki, 
muzyki i dykcji. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych wspomnianej uczelni grupy 
ćwiczeniowe nie przekraczają 25 osób, a w sali dydaktycznej dostępny jest instrument 
klawiszowy, odtwarzacz CD i dziecięce instrumenty perkusyjne. Choć liczba godzin na 
realizację muzyki z metodyką od czasu podjęcia przeze mnie pracy znacznie się skurczyła 
(obecnie jest tych godzin 45 w Poznaniu, a 30 w ośrodkach zamiejscowych), władze 
Wydziału Studiów Edukacyjnych umożliwiają chętnym studentom dodatkową edukację 
muzyczną, którą realizują oni podczas zajęć fakultatywnych utrwalając i poszerzając 
elementarny program muzyki z metodyką prezentowany w ramach zajęć obligatoryjnych. 
Nawet w tak komfortowych warunkach, zróżnicowany poziom nie samych uzdolnień, lecz  
kompetencji muzycznych studentów wiąże się z tym, że proces ich umuzykalniania należy 
rozpoczynać od kształcenia muzycznego na poziomie elementarnym - od wyjaśnienia 
elementów dzieła muzycznego, cech dźwięków, form aktywności muzycznej itp. – bardzo 
często brakuje więc czasu na staranne i systematyczne realizowanie założeń metodycznych 
edukacji muzycznej w kształceniu i wychowaniu małego dziecka. 

W wyniku ograniczeń, podczas zajęć stosuje się głównie rozwiązania w gruncie rzeczy 
odległe od założeń dydaktyki specjalistycznego i systematycznego wyposażania studentów 
w rozległe, jak już zaznaczyłam, kompetencje muzyczne. Aby przyszli nauczyciele wdrażali 
dziecko w świat kultury muzycznej prezentuje się „gotowe rozwiązania”, pewne wzorce, 
które w razie potrzeby absolwent będzie mógł szybko i łatwo odtworzyć podczas własnej 
pracy zawodowej. Jest to rozwiązanie w zaistniałych „warunkach godzinowych” optymalne, 
bowiem wyposaża przyszłych nauczycieli w pewne umiejętności i wiedzę, którą kreatywne 
jednostki w przyszłości mogą poszerzyć. Rozwiązanie to jest jednak wyborem „mniejszego 
zła”, w znacznym stopniu odziera muzykę z jej estetycznego wymiaru. Takie „podawanie 
gotowych wzorców” metodycznych i zapoznawanie studentów z konkretnymi zabawami 
muzycznymi jest być może niepoprawne ze względu na złożoność procesu edukacji 
muzycznej, wydaje się jednak wartościowe z tego względu, że pozwala na zapoznanie 
przyszłego pedagoga z wachlarzem pewnych narzędzi do elementarnej realizacji elementów 
muzyki w kształceniu małego dziecka w dostępnym na uczelniach (a skromnym) toku 45 
godzin, daje ponadto studentom szansę samodzielnego doświadczenia aktywnego 
obcowania z  muzyką327. 

W wyniku realizacji tak skonstruowanych treści dydaktycznych, w tym głównie prezentacji 
i realizacji określonych zabaw i ćwiczeń muzycznych, przyszli nauczyciele nabywają 
następujących umiejętności: 

 aktywizowania dzieci podczas realizacji form aktywności muzycznej, 

                                                      

327  Elementarne założenia optymalizacji procesu kształcenia muzycznego nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w istniejących współcześnie warunkach, które realizuję w toku zajęć ze studentami 
kierunków nauczycielskich zawarłam w publikacji Muzyka w propedeutycznej edukacji dziecka – 
przewodnik dla nauczycieli wydanej w Poznaniu w 2009 roku. 
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 wyposażenia dzieci w narzędzia umożliwiające dostrzeganie i rozumienie elementów 
dzieła muzycznego na poziomie elementarnym (odróżnianie melodii od rytmu, 
rozumienie znaczenia tempa w utworze muzycznym, ewentualnie określenie 
prostego instrumentarium, 

 scharakteryzowanie i interpretowanie nastroju utworu muzycznego), 

 kształtowania estetyki ruchu podczas zabaw muzyczno - ruchowych, 

 kształtowania poprawnych nawyków podczas fonacji,  

 przekazywania dzieciom wiedzy na temat wybranych elementów teorii i historii 
muzyki. 

Zakres tych umiejętności jest wprawdzie niewielki, lecz jak pisałam już wcześniej, zakres ten 
ma stać się „bazą” muzycznych doświadczeń, punktem wyjścia do późniejszego 
samodoskonalenia muzycznego. W przypadku wielu nauczycieli jest to wyjście dobre - 
samodoskonalenie muzyczne pracujących już nauczycieli, poszerzanie przez nich 
kompetencji kreatywnych na polu edukacji estetycznej jest zjawiskiem obserwowanym 
przeze mnie podczas realizowanych na studiach podyplomowych dla nauczycieli zajęć 
artystycznych328. Również – przeprowadzone przeze mnie w 2006 roku badania wykazują 
jednoznacznie, że obok kompetencji nabywanych podczas studiów, muzyczne kompetencje 
nauczycieli są zależne od stopnia ich zaangażowania w proces edukacji dziecka, od 
motywacji do pokonywania trudności napotykanych w procesie edukacji estetycznej, a także 
od cech osobowości i kompetencji kulturowych nauczyciela329.  

PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA 

Podczas badań przeprowadzonych przeze mnie pośród nauczycieli poznańskich szkół 
w 2006 roku zaznaczały się wyraźne różnice w pojmowaniu przez nich roli muzyki na etapie 
edukacji wczesnoszkolnej. Za przyczynę tych różnic uznać można między innymi 
indywidualny stosunek badanych do sztuki w ogóle oraz do muzyki jako integralnego 
elementu edukacji dziecka. Znaczna większość nauczycieli wykazuje dbałość o wyposażenie 
dzieci w podstawowe kompetencje językowe, matematyczne czy przyrodnicze, oraz 
kompetencje z zakresu edukacji prozdrowotnej – głównie związane z dbałością o higienę 
osobistą. Kompetencje do odbioru dzieł sztuki pozostają daleko „w tyle”. Wśród opinii 
nauczycieli dominowało przekonanie, że „muzyki powinien uczyć wyłącznie muzyk”330. 
W świetle zaistniałych okoliczności – marginalizacji edukacji estetycznej zarówno w siatkach 
godzin uczelni wyższych na kierunkach nauczycielskich, jak i w polskiej szkole, złożoności 
procesu edukacji muzycznej, prezentowanych w tekście wyników dotyczących badań 

                                                      

328  Teza poparta przeze mnie badaniami (wywiad i obserwacja w latach 2006 - 2009) 
realizowanymi podczas zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych  Wyższej Szkoły Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w 
Żarach. 

329  Należy przychylić się do opinii, że „jakość muzycznych kompetencji nauczyciela klas 
początkowych zależy od wielu elementów indywidualnych...”. Por. M. KISIEL : Kompetencje muzyczne 
nauczycieli nauczania zintegrowanego w zreformowanej szkole [w:] Kompetencje nauczycieli w reformowanej 
szkole, pod red. M. T. Michalewskiej, P. Kowolika, Katowice 2003, s.67. 

330  Przykładowa wypowiedź badanej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. 
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muzycznych kompetencji nauczycielskich, współczesnej dominacji kultury komercyjnej – 
trudno się z tą opinią nie zgodzić. 

W wyniku analizy i interpretacji zabranego w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz 
obserwację 80 pedagogów materiału badawczego powstają współcześnie dwa obrazy 
kompetencji nauczycieli klas najniższych szkoły podstawowej. Analiza deklaracji 
respondentów wykazała, że w wielu przypadkach nauczyciele podejmują próby 
realizowania edukacji muzycznej w ramach kształcenia zintegrowanego, lecz ich wiedza 
i umiejętności uniemożliwiają im pełne wniknięcie w problematykę uprawiania edukacji 
przez sztukę. W wyniku obserwacji ustalono natomiast, że nauczyciele wyposażeni są 
w kompetencje metodyczne umożliwiające im sprawne kierowanie procesem kształcenia 
i wychowania dziecka pod kątem kształcenia ogólnego. Kompetencje te są niezwykle cenne, 
pozwalają bowiem nauczycielom na zastosowanie sprawnych rozwiązań metodycznych na 
gruncie wychowania oraz wprowadzania dzieci w świat nauki - świat sztuki pozostaje 
jednak w cieniu.  

  Zaznaczyć także warto, że w procesie analizy wyników badań zauważyłam, że 
obserwowani nauczyciele wykazują różny stopień motywacji do podejmowania wyzwań 
stawianych przez edukację muzyczną w ramach kształcenia na etapie wczesnoszkolnym. 
W wyniku wypowiedzi respondentów oraz obserwacji realizowanych przez nich zajęć 
można wysnuć wniosek, że przyczyną tych różnic jest między innymi indywidualny 
stosunek badanych do muzyki w ogóle, oraz do muzyki jako elementu edukacji dziecka. 
Wydaje się, że ten właśnie aspekt ma znaczący wpływ na zróżnicowanie stopnia 
kompetencji muzycznych nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym.  

Podsumowując ten niesatysfakcjonujący obraz edukacji muzycznej w propedeutycznej 
edukacji dziecka w szkole warto podkreślić, że wśród badanych nauczycieli klas najniższych 
znalazły się osoby (około 30 % badanych), które dobitnie wyraziły przekonanie, że muzyka 
w propedeutycznej edukacji dziecka nie jest w ogóle potrzebna – „nic nie wnosi w proces 
edukacji i wychowania”, „na testach kompetencji w klasie trzeciej nie ma przecież 
muzyki”331. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Podczas nauki wczesnoszkolnej należy ugruntować w świadomości ucznia podstawowe 
pojęcia muzyczne. Zadaniu temu, przy odpowiedniej motywacji do pracy, nie trudno 
sprostać, ponieważ w pierwszej fazie kształcenia dziecka następuje samoistne rozwijanie się 
motywacji w zakresie podejmowania działań o charakterze aktywnego muzykowania332. 
Aby dziecko doznało wartościowych przeżyć estetycznych na etapie propedeutycznego 
wychowania i nauczania, nauczyciel klas najniższych powinien wykazać się zarówno 
wysokimi umiejętnościami pedagogicznymi, kompetencjami muzycznymi, zdolnościami 

                                                      

331  Przykładowe wypowiedzi ankietowanych nauczycieli losowo wybranych poznańskich szkół 
podstawowych. 

332  Por. M. KISIEL : Kompetencje muzyczne nauczycieli..., s.68. 
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motywacyjnymi, jak również znajomością możliwości ekspresyjnych i percepcyjnych 
dziecka.  

Obecna sytuacja edukacji muzycznej w propedeutycznym kształceniu i wychowaniu dziecka 
w szkole wskazuje na potrzebę weryfikacji sposobu kształcenia nauczycieli 
przygotowywanych do pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym.  Jak zaznaczyłam – 
nauczyciele edukacji elementarnej posiadają rozległe kompetencje pedagogiczne, brakuje im 
jednak kompetencji muzycznych. Postulować należałoby o przywrócenie znacznej ilości 
godzin na zajęcia muzyczno – metodyczne na studiach realizowanych na kierunkach 
pedagogicznych wyższych uczelni, warto także obligatoryjnie weryfikować predyspozycje 
muzyczne kandydatów na studia nauczycielskie, wreszcie – zastanowić się nad 
przywróceniem nauczycielowi posiadającemu wykształcenie muzyczne roli wiodącego 
nauczyciela edukacji estetycznej również w nauczaniu początkowym (zaznaczyć warto 
jednak, że proces edukacji nauczycielskiej na uczelniach o profilu artystycznym należałoby 
wzbogacić o zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej i metodyki pracy z małym dzieckiem 
ze względu na specyfikę procesu kształcenia propedeutycznego333). Jak uważa profesor 
Andrzej Rakowski –  „jest wiele do zrobienia”334. 

                                                      

333  Profesor Andrzej Rakowski uważa, że mankamentem systemu kształcenia nauczycieli 
odpowiedzialnych za aktywność muzyczną ucznia szkoły ogólnokształcącej jest także brak 
współpracy i koordynacji materiału nauczania pomiędzy kierunkami studiów wyższych w zakresie 
kształcenia pedagogów klas najniższych, które odbywa się w polskich uczelniach wyższych na 
kierunkach pedagogicznych takich jak: Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne lub 
Edukacja Elementarna; a kierunkami o nazwie Edukacja Muzyczna lub Wychowanie Muzyczne, 
przygotowującymi nauczycieli odpowiedzialnych za edukację dziecka w klasach IV – VI oraz 
gimnazjum. Wydaje się, że nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami byłoby rozwiązaniem 
optymalnym, pozwalałoby bowiem przyszłym nauczycielom muzyki w klasach IV – VI i gimnazjum 
na poszerzenie kompetencji pedagogicznych o umiejętności dydaktyczne związane ze specyfiką 
edukacji małego dziecka, nauczycielom edukacji propedeutycznej umożliwiłoby natomiast zdobycie 
rzetelnych kompetencji muzycznych. Por. A. RAKOWSKI : Modele kształcenia nauczyciela muzyki w świetle 
założeń reformy szkolnej [w:] Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych, pod red.  
M. Jabłońskiego i J. Stęszewskiego,  Poznań 1997, s.39 - 48. 

334  Por. rozmowa z prof. A. Rakowskim przeprowadzona przez D. Szwarcman [w: ]  
Wychowanie muzyczne w szkole  2007 (3), s. 5 – 12.  
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J.Katarzyna Dadak-Kozicka –  

WPROWADZENIE  ... 

 

Zagadnienia dotyczące edukacji muzycznej rzadko pojawiają się na konferencjach 
muzykologicznych ZKP. Ostatnim ważnym wydarzeniem w tym zakresie była dyskusja  
i poparcie przez uczestników XXX Konferencji Muzykologicznej ZKP listu adresowanego  do 
Ministra Edukacji Narodowej   w sprawie muzyki w szkole. List ten  został opublikowany, 
wraz z materiałami z konferencji, w książce Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji 
(Warszawa IS PAN 2001). Jednak ciągle nas nurtuje świadomość, że badania 
muzykologiczne powinny przekładać się na ogólnodostępną wiedzę o muzyce i kulturze 
oraz wpływać na kształt edukacji i na życie koncertowe,. To zdecydowało o rozszerzeniu 
tematyki konferencji karłowiczowskiej o sesje edukacyjno-muzyczne. Obok bloku referatów 
w sesji Muzykologia i edukacja: Przybliżanie muzyki – objaśnianie kultury (publikowanych tu jako 
część trzecia tomu) zorganizowany został panel Edukacja muzyczna: stan - potrzeby – 
zagrożenia, w którym zarysowano zakres pilnych potrzeb i podejmowane działania mające 
ratować powszechną edukację muzyczną w Polsce. Znajduje się ona bowiem w opłakanym 
stanie, zwłaszcza po błędnych decyzjach podejmowanych w ramach reformy szkolnictwa. W 
ich wyniku  muzyka jako osobny przedmiot w ogóle zniknęła ze szkół ogólnokształcących  
zastąpiona przez „sztukę” o mocno okrojonym wymiarze godzin.   Z wolna sytuacja ulega 
poprawie; w znacznej mierze przyczyniły się do tego poczynania prowadzone  
i koordynowane przez Związek Kompoytorów Polskich, a ostatnio także przez działający 
przy Polskiej Radzie Muzycznej Zespół ekspertów ds. muzyki w szkole. Z tych względów 
właśnie członków tego Zespołu prosiliśmy o wypowiedzi panelowe, poczynając od prof. 
Andrzeja Rakowskiego – koordynującego prace Zespołu. Ważnym punktem obrad panelu 
było uczynione  - pod wpływem gorących dyskusji - postanowienie, by  regularnie wracać 
podczas konferencji do kwestii edukacyjno-muzycznych. Zatem publikację tę należy 
traktować jako wstęp do szerszej dyskusji, która – mamy nadzieję – będzie się toczyła na 
kolejnych konferencjach. Może zainicjuje to falę badań, owocnych sporów i różnorodnych 
działań na rzecz poprawy powszechnej edukacji muzycznej. 
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Elżbieta Zwolińska 

 

Przyjmując zaproszenie organizatorów do udziału w tej dyskusji brałam pod uwagę 
problem: jak muzykologia może być przydatna sprawie powszechnej edukacji muzycznej. Ponieważ 
przez kilkanaście lat próbowałam być ‘muzykologicznie przydatna’ jako rzeczoznawca 
Ministerstwa Edukacji Narodowej d.s. programów i podręczników do tego przedmiotu  
w szkolnictwie ogólnokształcącym, mogę poniższe uwagi opatrzyć podtytułem => Refleksje 
byłego recenzenta. Moim zadaniem było czuwanie nad stroną merytoryczną opiniowanych 
projektów, jednak od pewnego momentu uwzględniałam również ich aspekt dydaktyczny 
i metodyczny (w edukacji – jak wiadomo – stosowana metoda ma ogromny wpływ na jakość 
przekazu treści i ich percepcję, dlatego nie da się tych kwestii konsekwentnie oddzielić)335. 
Poniższe rozważania dotyczą pierwszych wersji projektów przedstawianych do 
zaopiniowania (ostateczna wersja po poprawkach, przyjęta przez recenzenta, 
niejednokrotnie mocno odbiegała od pierwotnej), zatem z oczywistych względów nie podaję 
tu nazwisk i tytułów.  

Autorami podręczników są na ogół nauczyciele- praktycy, co uważam za sytuację 
prawidłową. Ta ‘wizytówka’ środowiska prezentuje koncepcje raczej ‘umiarkowane’ (jako 
recenzent nie spotkałam się z nowatorskim, ‘rewolucyjnym’ pomysłem na podręcznik XXI 
wieku – a szkoda!). W realizacji autorskich pomysłów widać jednak pewne borykanie się 
z materiałem – od ‘przyziemnych’ kłopotów z klarownością tekstu i precyzyjnym 
definiowaniem pojęć, po problemy z konstrukcją całości. Widać tu też wyraźną zmianę 
proporcji w relacji między ‘składowymi’ przedmiotu, mianowicie ograniczanie zagadnień 
z kręgu praktyki muzycznej na rzecz wiedzy o muzyce. Poniżej dwa przykłady tego 
zjawiska: 

*W podręcznikach pojawiła się w pewnym momencie ‘moda na historię muzyki’, co nie 
miało uzasadnienia w ówczesnej podstawie programowej, a niewątpliwie wiązało się 
z włączeniem historii muzyki do grona przedmiotów maturalnych336. Historia muzyki 
zdominowała treść wielu pozycji337, okazała się jednak dla niektórych autorów dość trudną 
materią, zarówno w skali makro, jak i mikro. Wątpliwości recenzenta budził już zakres 
i dobór materiału - pojawiało się np. pytanie, czy uczeń gimnazjum ogólnokształcącego 
powinien znać twórczość Leonina i Perotina oraz motety Machauta (nb. przedstawiane  
w nieporadny sposób). Co do szczegółów - musiałam ‘walczyć’ z przestarzałymi opiniami 

                                                      

335  W przypadku autorskich programów ocenie podlegała ich zgodność z podstawą 
programowąi poprawność merytoryczna, w przypadku podręczników – zgodność z podstawą 
programową, poprawność merytoryczna, zgodność z aktualnym stanem wiedzy, przystosowanie do 
poziomu kształcenia, stopień trudności, dobór materiału muzycznego i ilustracyjnego (jego 
adekwatność z treścią), forma przekazu (konstrukcja, logika, terminologia), poprawność językowa. W 
obu przypadkach należało też określić cechy szczególne danego projektu i wskazać wszystkie 
dostrzeżone błędy. Według najnowszych decyzji MEN ocena ma być jedna (merytoryczno-
dydaktyczna) i mają jej podlegać tylko podręczniki.  

336  Pewną rolę mogła też tu odegrać ‘zhistoryzowana’ olimpiada artystyczna (nb. od 
uczestników tej olimpiady nie oczekiwano żadnej umiejętności czy aktywności muzycznej!). 

337  Widoczne to było głównie w pozycjach dla gimnazjum, ale nie tylko – ‘historyczny ton’ 
pobrzmiewa również w niektórych pozycjach dla klas IV-VI szkoły podstawowej. 
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np. epokach czy twórcach, z ewidentnymi błędami w faktografii i interpretacji338, niekiedy  
z nieznośną (niepotrzebną) infantylizacją treści, prowadzącą do rozmycia czy deformacji 
faktów339. Można mieć nadzieję, że podobnych problemów nie będą stwarzały w przyszłości 
podręczniki przygotowane dla klas licealnych – jak wiadomo, w nowej, obecnie wdrażanej 
podstawie programowej historia muzyki zyskała status fakultatywnego przedmiotu 
licealnego. 

**Dostępność materiałów audio spowodowała nie tylko wprowadzenie do praktyki 
lekcyjnej gotowych nagrań akompaniamentów, ale też znaczne poszerzenie repertuaru do 
słuchania. W podręcznikach, gdzie położono nacisk na tę formę dydaktyki pojawiają się 
niekiedy obszerne (i czasem dyskusyjne merytorycznie) analizy formalne, sięgające wręcz 
poziomu zawodowego szkolnictwa muzycznego. W jednym przypadku autor wprowadził 
nawet specjalne tabele, w których podany jest czas trwania poszczególnych elementów 
formy340. Jako pomoc dydaktyczna jest to o tyle wątpliwe, że uczeń skupia się tu na 
śledzeniu zegara odtwarzacza, a nie kształceniu umiejętności uchwycenia słuchem kolejnych 
faz utworu. Poszerzenie programowego modułu słuchania muzyki ma oczywiście wiele 
zalet (pod warunkiem celnego wyboru repertuaru), ale stwarza też pewną ‘furtkę’ dla tych 
nauczycieli, którzy stronią od praktyki muzykowania z młodzieżą.  

W programach autorskich przedstawianych do kwalifikacji można było – moim zdaniem - 
wyczuć pewne kompleksy środowiska nauczycieli tego przedmiotu. Jednym z przejawów 
było tu minimalizowanie potrzeb w zakresie warunków realizacji programu (wymagania 
odnośnie podstawowego sprzętu, nie mówiąc już o wyposażeniu pracowni były 
niejednokrotnie więcej niż skromne!). Inną niepokojącą sprawą było reklamowanie 
niektórych programów jako przystosowanych do realizacji nawet przez nauczycieli bez 
przygotowania przedmiotowego [sic!]. Jest to zapewne smutne pokłosie pośpiesznych 
szkoleń, o których była już tu mowa, ale ta sytuacja jest naganna i nie powinna być 
‘uprawomocniana’ w programach autorskich. Kolejna sprawa to obniżanie poziomu 
wymagań i bardzo pobłażliwe ustawianie skali ocen. Przykładem tego zjawiska może być 
nawet forma poleceń w zadaniach zamieszczanych w podręczniku, w której nagminnie 
używany jest operator „spróbuj” (=> spróbuj zaśpiewać, => spróbuj napisać, a nawet => spróbuj 
powiedzieć!341). Być może ma to jakiś związek z koncepcjami pedagogicznymi, o których 
mówiła wczoraj pani prof. Konaszkiewicz, ale wydaje się, że w naszej sytuacji jest raczej 
wynikiem obniżonej rangi przedmiotu w praktyce szkolnej342.  

                                                      

339  Jeśli w dwóch kolejnych opiniowanych podręcznikach pojawia się stwierdzenie, że 
Bogurodzica to przykład chorału gregoriańskiego [sic!!!], to naturalną reakcją recenzenta jest coś 
więcej, niż zdziwienie. Pytanie o źródło tak bałamutnej informacji jest właściwie pytaniem: „gdzie tak 
źle uczą nauczycieli?!”. 

340  Np. w jednym z podręczników uczniowie mogli przeczytać, że Ignacy Jan Paderewski został 
premierem rządu polskiego, bo naród polski kochał muzykę Chopina. 

Oczywiście trzeba tu korzystać z płyty dołączonej do podręcznika, bo w innym nagraniu może nie być 
synchronii z tabelą.  

341  Trudno sobie wyobrazić, by nauczyciel języka polskiego wymagał od ucznia tylko podjęcia 
próby napisania wypracowania, a nauczyciel matematyki - próby rozwiązania zadania.  

342  Myślę, że ta nieporadność w formułowaniu zadań ma też związek ze stosunkowo słabym  
i przestarzałym przygotowaniem metodycznym autorów w tym zakresie. Proponowane przez nich 
podręcznikowe zadania przypominają często nudne odpytywanie przy tablicy, mają niezrozumiałe 
polecenia, niekiedy są niewykonalne z uwagi na brak łączności z treścią podręcznika (pewien autor 
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Powyższe uwagi łączyły się w pewnym wąskim zakresie z oceną stanu edukacji muzycznej 
w pionie ogólnokształcącym, a jeśli chodzi o rozpoznanie sygnalizowanych w temacie 
panelu potrzeb, wskazałabym dwie sprawy:  

*Udoskonalenie (unowocześnienie) przygotowania nauczycieli edukacji muzycznej - 
tak w zakresie metodycznym, jak i merytorycznym - przy pełnej współpracy wszystkich 
środowisk akademickich przygotowujących do tego zawodu. Środowisko powinno pozbyć 
się kompleksów, każdy nauczyciel powinien mieć dobre przygotowanie muzyczne i dla 
każdego z nich nie powinno być problemem stworzenie własnego programu autorskiego, 
odpowiadającego wymogom nowoczesności. 

 **Stworzenie gwarancji administracyjnych dla podniesienia (przywrócenia) rangi 
przedmiotu (np. obowiązek zatrudniania przez dyrektorów szkół nauczycieli – fachowców, 
obowiązek zapewnienia realizacji przedmiotu w opcji fakultatywnej343). 

I wreszcie ostatni człon tematu panelu, czyli zagrożenia. Może nie jako zagrożenie, ale 
pewne niebezpieczeństwo wyczuwam sygnalizowane wcześniej przesuwanie akcentu 
z aktywności muzycznej na wiedzę o muzyce344. Dobrze, że obecna podstawa programowa 
zakłada tu pewną równowagę. Drugą kwestią jest zbyt małe - moim zdaniem - ‘osadzenie’ 
przedmiotu we współczesności. W znanych mi podręcznikach zjawiska dźwiękowe, 
z którymi uczniowie mają do czynienia na co dzień, uwzględniane są w małym stopniu a 
nawet spychane na margines, chociaż mogłyby stanowić dla nauczyciela znakomity punkt 
wyjścia nawet dla omawiania zjawisk historycznych, nie mówiąc o rozwijaniu postawy 
twórczej czy umiejętności wartościowania. Wśród zagrożeń wymienię jeszcze dostępność 
niekontrolowanych pseudonowoczesnych materiałów dydaktycznych i metodycznych – 
przykładem może tu być seria scenariuszy lekcji muzyki, publikowanych w witrynie 
Scholaris, działającej pod protektoratem MEN. Sprawę fatalnego poziomu tych materiałów, 
zawierających wiele błędów345 i niewnoszących w zasadzie ani nowych metod czy treści (bo 
opartych w dużej mierze na dostępnych podręcznikach) poruszyła niedawno na łamach 
Ruchu Muzycznego Danuta Gwizdalanka346. W tym kontekście powraca kwestia kształcenia 
nauczycieli i życzenie takiego poziomu ich przygotowania, by umieli w sposób krytyczny 
korzystać z Internetu i sami profilować swoje lekcje, bo wtedy takie ‘gotowce’ nie były im  
w ogóle potrzebne.  

                                                                                                                                                                      

opublikował nawet specjalnie dla nauczycieli zestaw odpowiedzi na pytania z podręcznika, by 
wiedzieli, czego wymagać od ucznia!). 

343  W nowej podstawie programowej zasygnalizowano, że na II i III etapie edukacyjnym 
prowadzenie zajęć muzycznych należy powierzyć nauczycielom mającym kwalifikacje muzyczne (nie 
ma – niestety – takiego zapisu odnośnie I etapu), a historię muzyki (IV etap) – nauczycielom mającym 
kwalifikacje do nauczania historii muzyki. Być może zobliguje to dyrektorów szkół do właściwego 
doboru kadry. Jest jednak problem z zapewnieniem prowadzenia fakultatywnych zajęć z muzyki dla 
chętnych uczniów z klas II i III gimnazjum (według obecnych zasad dyrektor może takie zajęcia 
zorganizować, ale nie musi). 

344  Opinia może nietypowa dla muzykologa, ale wypływająca z praktyki akademickiej (na 
uczelni wolę mieć do czynienia ze studentami dobrze przygotowanymi muzycznie). 

345  Np. Brahms był tam określony jako kompozytor węgierski. 

346  Ze swej strony też próbowałam interweniować w tej sprawie w MEN, bo jako rzeczoznawca 
znalazłam się w trudnej sytuacji: egzekwowałam w podręcznikach korektę błędów, które ‘bezkarnie 
kwitły’ na stronach Scholarisa. Z uwagi na brak zainteresowania Ministerstwa tym problemem 
zrezygnowałam z funkcji rzeczoznawcy.  
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Na koniec powrócę do pytania, czy muzykologia może być przydatna sprawie powszechnej 
edukacji? Jako muzykolog sądzę, że w niektórych zakresach tak, ale pytanie to trzeba 
postawić przede wszystkim zaangażowanemu w sprawę środowisku nauczycielskiemu.  

 

Andrzej Rakowski, Viola Łabanow 

Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU EKSPERTÓW POLSKIEJ RADY MUZYCZNEJ  
DS.MUZYKI W SZKOLNICTWIE 
 

W grudniu 2007 r. nowo powołana Minister Edukacji Katarzyna Hall otrzymała od Zespołu 
list i Memoriał opisujący wyniki zespołowych analiz, dotyczących aktualnego i pożądanego 
stanu edukacji muzycznej w oświacie. List ten otrzymał do wiadomości również Minister 
Kultury Bogdan Zdrojewski. Jeszcze w grudniu otrzymaliśmy wiadomość, że listy Zespołu 
Ekspertów zaczynają przynosić pożądany efekt w postaci planowanego porozumienia 
między MEN i MKIDN. 

Zespół Ekspertów zdecydował o przyspieszeniu prac nad projektem Narodowych 
Standardów Edukacji Kulturalnej w związku z szansą i koniecznością wsparcia 
merytorycznego prac obu ministerstw na rzecz przebudowy systemu edukacji kulturalnej  
w Polsce. 

W  styczniu 2008 r. przedstawiciele Zespołu Ekspertów kontynuowali udział  w spotkaniach 
Porozumienia „Łazienki Królewskie” w siedzibie ZPAP, w czasie których informowali 
przedstawicieli stowarzyszeń i związków twórczych o wynikach ogólnopolskiego Raportu  
o stanie edukacji muzycznej  dotyczącej edukacji muzycznej i przedstawili propozycje 
strategii działania na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Polsce. W wyniku tych spotkań 
utworzony został międzyśrodowiskowy zespół ds. edukacji kulturalnej przy Porozumieniu” 
Łazienki Królewskie”. 

Fundacja PRM złożyła do Programu Operacyjnego MKiDN wniosek o dofinansowanie 
zadania Narodowe Standardy Edukacji Kulturalnej.  

21. 01 2008 r. Podczas Walnego Zebrania Polskiej Rady Muzycznej, członkowie przyjęli 
sprawozdanie z działalności Zespołu Ekspertów PRM. Zgromadzenie stwierdziło, iż projekt 
Standardów Edukacji Muzycznej jest obecnie priorytetem w działaniach podejmowanych 
przez środowisko muzyczne.  

Luty 2008 

Polska Rada Muzyczna wystosowała listy do ministra Bogdana Zdrojewskiego i minister 
Katarzyny Hall z szeregiem postulatów dotyczących koniecznych zmian systemowych  
i projektu Standardów Edukacji Kulturalnej. K. Knittel i A. Białkowski odbyli spotkanie  
z Ministrem Bogdanem Zdrojewskim. 

Marzec 2008 

Ministrowie kultury i edukacji podpisali międzyresortowe porozumienie w sprawie edukacji 
kulturalnej w szkołach. Zapowiedzi zmian w dużym stopniu zbieżne były z postulatami 
Zespołu Ekspertów, zwłaszcza w zakresie zwiększenia godzin muzyki, zatrudniania 
specjalistów edukacji muzycznej oraz wyposażenia szkół w instrumenty. 

W ramach podjętej Reformy Programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej, bez 
poinformowania ekspertów rekomendowanych w ubiegłym roku przez Polska Radę 
Muzyczną i zaproszonych do przygotowania podstaw programowych przez poprzedniego 
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Ministra Edukacji,  powołało nową grupę przygotowującą podstawy programowe 
przedmiotu „Muzyka”. W wyniku prac niewielkiego zespołu złożonego z nauczycieli  
i przedstawicieli wydawnictw, dodatkowo poddawanego naciskom ze strony MEN, powstał 
projekt podstawy programowej, który w ocenie wielu środowisk pedagogicznych  nie 
polepszy sytuacji muzyki w oświacie i w istocie nie zmienia wiele.  

10 kwietnia 2008 członkowie Zarządu PRM – J. Wnuk- Nazarowa, prof. E. Knapik, 
V. Łabanow oraz przewodniczący Zespołu Ekspertów prof. A. Rakowski i dr A. Białkowski 
uczestniczyli w posiedzeniu Senatu RP podczas, którego przedstawili sytuację edukacji 
muzycznej w oświacie, zwrócili się z prośbą o wsparcie działań PRM w sprawie uczenia 
muzyki w szkole przez specjalistów edukacji muzyczne, a także przedstawili projekt 
Standardów Edukacji Kulturalnej. Zgłoszone postulaty przekazane były do senackiej komisji 
edukacji. 

23 kwietnia 2008 w siedzibie MKiDN odbyło się spotkanie K. Knittla, A. Białkowskiego, 
V. Łabanow  z wiceministrem kultury Piotrem Żuchowskim w sprawie reformy 
programowej MEN i szans na poprawę edukacji muzycznej w oświacie. Dyskutowano  
o rozbieżnościach między założeniami porozumienia obu resortów z marca 2008  
a działaniami MEN. Omawiany był również  projekt Standardów Edukacji Kulturalnej. 

Maj 2008. Po korektach został ponownie złożony  wniosek do Programu Operacyjnego 
MKiDN o dofinansowanie projektu dotyczącego Standardów Edukacji Kulturalnej. W nowej 
wersji nosi nazwę „Pierwszy etap Programu  tworzenia i wdrażania Standardów Edukacji  
Kulturalnej w Polsce. Projekt środowisk twórczych i naukowych” i dotyczy pierwszego 
etapu wieloletniej strategii, w realizacji której mają wziąć udział wszystkie największe 
organizacje związane z Porozumieniem „Łazienki Królewskie”.  

Stanowisko Zespołu Ekspertów PRM w kwestii Reformy Programowej MEN 
zaprezentowane było przez K. Knittla, V. Łabanow na posiedzeniu Rady Pozarządowych 
Organizacji Kultury 

Czerwiec 2008  

Notatka Zespołu Ekspertów w związku Reformą Programową MEN. 

Z informacji umieszczonych na stronie MEN wynika, że Reforma Programowa nie 
podejmuje zasadniczego problemu jakim są kwalifikacje nauczycieli uczących Muzyki  
w oświacie. Nie powstała żadna propozycja dokumentu  precyzującego powinności szkoły 
względem nauczania muzyki przez ludzi  muzycznie przygotowanych. Polski system 
oświatowy będzie nadal promował uczenie muzyki przez nauczycieli, którzy nie znają 
nut, nie śpiewają i nie grają na żadnym instrumencie. W efekcie zajęcia muzyczne w 
klasach I-III będą fikcją za publiczne pieniądze i dodatkowo będą ośmieszać polską 
edukację i kulturę. Obowiązkowa edukacja muzyczna w klasach I-III pozostaje w rękach 
nauczycieli nauczania zintegrowanego. Praktycznie oznaczać to może, że MEN pozwala na 
uczenie muzyki przez specjalistów jedynie w czasie edukacyjnym przeznaczonym na 
dowolne zajęcia, w których muzyka może w ogóle się nie pojawić. Ponadto: jeżeli szkoła 
nie dysponuje „specjalistami w zakresie rozwijania uzdolnień muzycznych” to i też nie musi  
się  o nich starać. Najwyżej dodatkowych zajęć muzycznych nie będzie. Proponowana  
podstawa programowa dla szkoły podstawowej jest zbyt ogólnikowa, podobnie jak  obecnie 
obowiązująca, umożliwia prowadzenie zajęć przez niekompetentnych nauczycieli, 
omijających istotne treści nauczania i kształcenie praktycznych umiejętności muzycznych. 
Treści programowe określone są w sposób, który utrudni sprawdzenie poziomu 
zrealizowania podstawy z jednej strony, z drugiej zaś ułatwi przygotowanie podręczników 
wedle bardzo dowolnych kryteriów merytorycznych (podobne problemy dotyczą aktualnej 
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podstawy, która jest powszechnie krytykowana m.in. z tych powodów).Podstawa nie 
zawiera treści dotyczących muzyki innej niż polska muzyka narodowa, muzyka klasyczna  
i dziecięca, brakuje w niej zwłaszcza różnorodnych gatunków muzyki współczesnej, 
jazzowej i popularnej, nieobecne są także elementy wiedzy o współczesnych mediach 
muzycznych. Brak jest otwarcia na nowoczesne  sposoby tworzenia, wykonywania  
i odtwarzania  muzyki. W oczekiwaniu  na ostateczną wersję Reformy Programowej , Zespół 
Ekspertów ma zamiar rozwinąć kampanię na rzecz  umożliwienia specjalistom edukacji 
muzycznej prowadzenia obowiązkowych zajęć muzycznych w klasach I-III . Dotychczasowy 
dialog  obu ministerstw, zawarte między nimi porozumienie, a także poparte ogólnopolską 
ekspertyzą apele Zespołu Ekspertów, nie przynoszą w powyższym zakresie spodziewanych 
efektów . 

List Otwarty  

List otwarty do Minister Edukacji Narodowej oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w sprawie zmiany systemu kształcenia muzycznego najmłodszych dzieci 
szkolnych. 

Polska Rada Muzyczna sformułowała list otwarty do obu ministrów, pod którym podpisali 
się m.in. Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki i wielu innych 
najwybitniejszych artystów i przedstawicieli środowiska muzycznego. List ogłoszony był  
w prasie i podpisywany był przez kolejnych sygnatariuszy przez około miesiąc.  

23 czerwca 2008 w siedzibie MEN z p. L. Krajeńską  szefową biura politycznego minister 
K. Hall oraz wiceministrem prof. Z. Marciniakiem odpowiedzialnym za reformę 
programową spotkali się: J. Kornowicz prezes Związku Kompozytorów Polskich oraz 
K. Knittel i V. Łabanow. Dyskusja ujawniła spolaryzowane poglądy obu stron na temat 
niezbędnych kwalifikacji  nauczycieli muzyki w oświacie, dróg pozyskiwania kadry , 
koniecznej ilości godzin i zawartości programowej. Poruszono również kwestię współpracy 
z ekspertami w dziedzinie edukacji muzycznej (w efekcie MEN poszerzyło grupę stałych 
konsultantów; dotychczas była to 1 osoba). 

24 czerwca 2008 w siedzibie MKiDN odbyło się przedstawicieli Zespołu Ekspertów PRM z p. 
wiceminister Moniką Smoleń. Dyskutowano na temat Reformy Programowej MEN i jej 
rozbieżności z porozumieniem obu ministerstw z marca 2008. Pani Minister z dużym 
zainteresowaniem zapoznała się z projektem Standardów Edukacji Kulturalnej.   

25 czerwca 2008  prof. A. Rakowski i V. Łabanow spotkali się z prof. Joachimem Pichurą 
przewodniczącym Zespołu Kierunków Studiów Artystycznych Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. Spotkanie służyło nawiązaniu współpracy w zakresie opracowania  
i uruchomienia nowego kierunku pedagogicznego ściśle powiązanego z Reformą 
Programową MEN i koniecznością wykształcenia specjalistów edukacji muzycznej na 
potrzeby oświaty. 

26 czerwca 2008 prof. A. Rakowski wystosował list w wyżej wym. sprawie do u. Ministra 
Z. Marciniaka (MEN). 

7 lipca 2008. Stanowisko Zespołu Ekspertów PRM w kwestii Reformy Programowej MEN 
zaprezentowane było przez K. Knittla, V. Łabanow na posiedzeniu Rady Pozarządowych 
Organizacji Kultury. Rada rekomendowała Ministrowi Kultury tekst delegacji środowiska 
muzycznego jako swoje stanowisko w kwestii edukacji muzycznej w szkolnictwie 
powszechnym. 

22 lipca 2008. Spotkanie V. Łabanow z p. Urszulą Martynowicz, wicedyrektor 
Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, będącą też koordynatorem współpracy MKiDN 
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z MEN, dotyczyło Reformy Programowej MEN, a zwłaszcza problemu kadry nauczycieli 
muzyki dla oświaty. Omawiany był szeroko problem powszechnej edukacji muzycznej, jej 
umiejscowienia instytucjonalnego, otwarcia szkolnictwa muzycznego na współpracę 
 z oświatą i samorządami , a także zadania szkolnictwa muzycznego i model absolwenta 
podstawowej szkoły muzycznej. 

Projekt „Pierwszego etapu programu tworzenia i wdrażania Standardów Edukacji 
Kulturalnej”uzyskał dotację MKiDN . 

Sierpień 2008 

Szef projektu dr Andrzej Białkowski przystąpił do organizowania grup opracowujących 
standardy  edukacji w poszczególnych dziedzinach sztuki (muzyka, taniec, teatr, film, 
plastyka, architektura). 

 

Wrzesień 2008 

Odbyła się seria posiedzeń  grup naukowców opracowujących SEK między innymi  
w siedzibie NIFC, w Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Teatralnej w Krakowie  
i na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Październik 2008 

Zatwierdzony przez Departament Sztuki kosztorys projektu SEK zawiera po stronie 
środków własnych publikację projektu  SEK, która ma się ukazać w końcu 2008 roku. Tym 
samym koordynatorzy projektu rozpoczęli starania o pozyskanie środków na wspólną 
publikację wśród związków twórczych, instytucji organizacji i instytucji  kultury. 

Problem środków własnych Fundacji PRM w ramach projektu SEK wymagać będzie 
intensywnych starań, zwłaszcza w kolejnych, kosztowniejszych etapach. 

 W końcu roku 2008 ukazała się publikacja pod redakcją Andrzeja Białkowskiego: Standardy 
Edukacji Kulturalnej – Materiały do konsultacji środowiskowych. 

 

Andrzej Białkowski 

STANDARDY EDUKACJI MUZYCZNEJ 
 

Prace nad Standardami edukacji muzycznej rozpoczęły się w roku 2008 w ramach 
koordynowanego przez Fundację Polskiej Rady Muzycznej projektu „Tworzenie i wdrażanie 
standardów edukacji kulturalnej w Polsce”, prowadzonego dzięki środkom pochodzącym  
z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet I,  „Edukacja 
kulturalna i kształcenie kadr kultury”).  Projekt udało się zrealizować dzięki współpracy 
przedstawicieli kilku ośrodków akademickich, m. in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie, Akademii Muzycznej w Poznaniu i innych. Znaczącym ułatwieniem w jego 
realizacji było też wsparcie ze strony Fundacji Kultury w Warszawie oraz stowarzyszeń 
twórczych, takich jak: Związek Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów 
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Muzyków, Związek Artystów Wykonawców STOART, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe 
i Związek Architektów Polskich oraz innych.  

Przystępując do realizacji projektu postanowiono, iż główne prace merytoryczne  
realizowane będą przez trzy niezależne zespoły specjalistów, których celem będzie 
opracowanie szkicu standardów (ich początkowej wersji, traktowanej jako punkt wyjścia do 
debaty) w dziedzinie  edukacji filmowej i teatralnej, wizualnej oraz muzycznej. Od początku 
zakładano bowiem, iż ostateczny kształt dokumentu, który w założeniu stanowić miał 
swoistą konstytucję przyszłych zmian w dziedzinie edukacji kulturalnej, wymagać będzie 
szerszego konsensusu środowiskowego. Świadomość tego faktu, towarzyszyła 
poszczególnym zespołom nie tylko w trakcie spotkań roboczych, ale znalazła też swoje 
odzwierciedlenie w podsumowującym je raporcie, pt. Standardy edukacji kulturalnej. Materiały 
do konsultacji środowiskowych347. W Przedmowie czytamy: „  materiałów, które 
przedstawiamy, nie można traktować  jako zbioru propozycji w pełni już ukształtowanych  
i przygotowanych do wdrożenia. Są one jedynie obszerną prezentacją kluczowych 
zagadnień z tego obszaru i zaproszeniem do dyskusji, którą pragniemy skierować zarówno 
do środowisk akademickich i oświatowych, jak i przedstawicieli mediów, ośrodków  
i instytucji kultury, stowarzyszeń twórczych, a także innych osób i instytucji 
zainteresowanych ideą edukacji kulturalnej i artystycznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
tylko tak zakreślona formuła debaty ma szanse przyczynić się do istotnego wzbogacenia  
i pogłębienia tej problematyki”348. 
Ze względu na specyfikę tego tekstu pragnę teraz poświęcić nieco uwagi Standardom edukacji 
muzycznej. Ich propozycja przygotowana została przez zespół pod kierunkiem prof.  
W. Sacher, w skład którego wchodzili: prof. Z. Konaszkiewicz, prof. B. Smoleńska-Zielińska, 
prof. B. Nowak i dr R. Ławrowska. Podstawę prac zespołu  stanowił merytoryczny schemat 
porządkujący treść dokumentu opracowany przez kierującego projektem autora niniejszego 
opracowania ( był ona podstawą prac wszystkich zespołów realizujących zadania w ramach 
projektu). Wykorzystując jego ramy autorzy zaprojektowali model pełnego cyklu kształcenia 
muzycznego od przedszkola po liceum ogólnokształcące. Na poszczególnych etapach 
nauczania (uwzględniając ich specyfikę) określili standardy osiągnięć uczniów 
uwzględniające: ekspresją i umiejętność tworzenia wypowiedzi muzycznych, słuchanie, 
rozumienie i przeżywanie muzyki oraz wiedzą i umiejętności posługiwania się językiem 
muzyki. Opracowali też zalecenia i postulaty pod adresem edukacji muzyczno-medialnej,  
propozycje w zakresie kształtowania nawyków czynnego uczestnictwa w kulturze 
muzycznej oraz pakiety uzupełniających zajęć  muzycznych  przeznaczonych do zreali- 
zowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Cechą tej propozycji jest spójność i komplekso- 
wość. Niezależnie od szczegółowych propozycji w zakresie treści, czy zakresów  nauczania, 
które mogę różnić specjalistów preferujących odmienne metodyki bądź różne podejścia do 
celów nauczania propozycja ta jest dobrym punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat 
nowego i odpowiadającego potrzebom ukształtowania obszaru powszechnej edukacji 
muzycznej w Polsce. 

Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem Standardów edukacji muzycznej  wchodzą obecnie 
w drugą fazę. W związku z uzyskaniem dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” możliwe będzie  
                                                      

347  A. Białkowski (red.), Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, 
Warszawa 2008. 

348  Tamże s. 7. 
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nie tylko podsumowanie i opracowanie wyników trwającej od momentu opublikowania 
pierwszej ich wersji debaty, ale także wykorzystanie jej rezultatów do przygotowania 
końcowej wersji dokumentu. Należy się spodziewać, iż całokształt związanych z tym prac 
zakończony zostanie w drugim kwartale 2010 roku.  

 

Wojciech B. Jankowski 

STANDARDY EDUKACJI KULTURALNEJ – DOBRY POCZĄTEK349.  
 

Książeczkę „Standardy edukacji kulturalnej”, wydaną przez Fundację Polskiej Rady Muzycznej 
otrzymałem od organizatorów Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki, 
zorganizowanej przez Redakcję  „Wychowania Muzycznego w Szkole” oraz UMCS  
w dniach 17 i 18 kwietnia 2009, w Nałęczowie. O konferencji tej, stanowiącej ewenement 
w naszych tradycjach spotkań naukowo-metodycznych z zakresu wychowania muzycznego 
z uwagi zarówno na doskonałą organizację jak i niezwykle aktualną tematykę, napisałem 
tekst pt. Spotkanie w Nałęczowie – dobry początek (WMwSzk. Nr 3/2009, str. 55-61). Niechże 
więc i uwagi na temat tej publikacji, które dalej – zaproszony do dyskusji przez autorów - 
pragnę przedstawić, mają to samo hasło: dobry początek. 

Kilka uwag wstępnych. Zarówno inicjatywie opracowania „Standardów…”, w pierwszej 
wersji wyłącznie muzycznych (inicjatywa też początkowo była muzyczna), jak i kolejnym jej 
fazom, kibicowałem z ogromnym zainteresowaniem. Uważałem bowiem (i nadal tak 
uważam), że w obecnej sytuacji zapaści „muzyki” jako przedmiotu szkolnego, 
a także jako szerzej rozumianej dziedziny edukacji, zwłaszcza zaś jednego z zawodów 
pedagogicznych, konieczne jest niejako przepowiedzenie sobie, jak tę muzykę chcielibyśmy 
widzieć i dlaczego. No i porozumienie się w tej sprawie w „szerszym gronie”, a więc nie 
tylko muzyków czy  nauczycieli muzyki, ale także (a może przede wszystkim?) 
oświatowców i reprezentantów innych dziedzin nauki, kultury, polityki i w ogóle różnych 
kręgów społeczeństwa. Na czele z rodziną, tradycyjnie kojarzącą się z muzyką, a właściwie 
muzyczną edukacją. Ale, choć byłem do prac nad „Standardami” wielokrotnie zapraszany, 
do tych prac nie włączałem się. Raz dlatego, że w przeszłości wielokrotnie swoje stanowisko 
w tej kwestii formułowałem (modniej byłoby powiedzieć „artykułowałem”), chociażby  
w niektórych książkach monograficznych czy wyborach artykułów 350. Także dlatego, że 
mam na swoim koncie nie tyle może próbę sformułowania (w pewnym sensie też) takich 
standardów ale czegoś w rodzaju dyskusji wokół pozycji i przyszłości muzyki w szkole351. 
I to właśnie uznawałem za powód główny, by teraz prace nad standardami pozostawić 
innym, przede wszystkim młodszym. Był też jeszcze inny powód  – chciałem mieć swobodę 
krytycznego wypowiedzenia się na ten temat, w przypadku współautorstwa w naturalny 
sposób ograniczoną czy wręcz udaremnioną. I teraz z tej właśnie możliwości pragnę 
skorzystać. 

                                                      

349 Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych. Redakcja naukowa 
Andrzej Białkowski. Fundacja Polskiej Rady Muzycznej Warszawa 2008, str. 150 

350 Por. na przykład: WOJCIECH JANKOWSKI Wychowanie muzyczne w szkole ogólnokształcącej. 
PZWS Warszawa 1970 czy, tegoż autora Dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty? AMFC Warszawa 2006” 

351 Powszechne wychowanie muzyczne. Obowiązek czy szansa? Pod redakcją W. Jankowskiego i V. 
Łabanow. MSCDN Warszawa 2006  
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I jeszcze jedno. Obserwując (z boku) prace nad „standardami” najpierw ucieszyłem się, że ta 
idea i jeden z projektów Fundacji W. Łabanow „Muzyka jest dla wszystkich” oraz Zespołu 
Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej ma szansę stać się ciałem352. Następnie martwiłem się, 
że – według relacji W. Łabanow – sprawa się komplikuje. Ostatnio jednak ze zdumieniem ale  
i radością wziąłem do ręki książkę z projektem standardów. Więc jednak się udało! Ale czy  
do końca? 

1. Przede wszystkim  należałoby powiedzieć, że nie tylko się udało ale nawet z nawiązką. 
Powstał bowiem zarówno projekt „Standardów edukacji muzycznej” (strony 99-149), jak 
 i „filmowej i teatralnej” (strony 16-61) oraz „wizualnej” (52-98). Wszystko to poprzedzone 
interesującym wstępem prof. Krystyny Ferenz o „istocie edukacji kulturalnej i szczególnym 
sensie edukacji artystycznej” (jakże ważne rozróżnienie!). W dodatku wszystkie te dziedziny 
edukacji kulturalnej i artystycznej zostały ujęte w jeden schemat, co samo w sobie stwarza 
szanse na konieczne porządkowanie podejścia do zagadnienia „standardów edukacyjnych”, 
porównania i refleksje. I – zapewne – ważne wnioski. Niemniej, schemat ten, a właściwie 
ujęcie standardów tylko w oparciu o ten schemat, stwarza też poważne ograniczenia. 
Sprowadza bowiem zagadnienie – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – do (może  
i dobrego) schematu „podstawy programowej” w szkole ogólnokształcącej (i przedszkolu). 
A to już jest zbyt chyba duże ograniczenie, którego wspomniana „nawiązka” w postaci 
również innych, poza muzyką, dziedzin edukacji kulturalno artystycznej nie tylko nie 
kompensuje ale jeszcze bardziej utrwala, wręcz petryfikuje. Co mam na myśli? Przede 
wszystkim to, że zaproponowane ujęcie standardów (a przypomnijmy, że miały to być 
„Narodowe Standardy Edukacji Muzycznej”353), miało wyjść w swych ujęciach poza 
szkołę i przede wszystkim dla niej stać się normą (choćby zarysem norm) i 
zobowiązaniem dla oświaty przede wszystkim354. A więc i próbą spojrzenia na te normy i 
zobowiązania z pozycji szeroko rozumianych potrzeb, wartości i szans. Czego notabene w 
naszych dyskusjachi polityce oświatowej dramatycznie brakuje, nie tylko zresztą w 
odniesieniu do muzykii innych dziedzin sztuki. Ja wiem, że „podstawa programowa” też 
jest „zobowiązaniem dla oświaty”! Ale niejako „od wewnątrz”, w dodatku „na miarę 
możliwości”, które są – jak wiadomo – dość skromne a nawet coraz mniejsze. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że we wstępie prof. Krystyny Ferenz obie te perspektywy dochodzą do 
głosu. I to jednocześnie. Najpierw, krótko ale treściwie autorka przedstawia drogi, jakimi 
człowiek „jest wprowadzany w kulturę” a więc socjalizację i edukację i to w dwóch 
wymiarach – ogólnym i jednostkowym. Porusza zagadnienie „modelu człowieka 
kulturalnego” i sposobów (a właściwie kierunków”), oddziaływania, jakie w tym celu 
podejmują pedagodzy, przede wszystkim zaś szkoła. I – w odniesieniu do sztuki – 
podkreśla, że w tym względzie możliwości szkoły są …małe: „szkoła ze swej natury dąży do 
zapewnienia wszystkim niezbędnego minimum informacyjnego i rozbudzenia 
emocjonalnego, będącego warunkiem tworzenia płaszczyzny porozumienia kulturowego…” 

                                                      

352 „Spotkanie Zespołu Ekspertów do spraw edukacji muzycznej przy Polskiej Radzie 
Muzycznej” - notatka informacyjna w ”Ruchu Muzycznym” (Nr 11 z 27.V.2007, str. 24) o rozpoczęciu 
prac nad „Narodowymi Standardami Edukacji Muzycznej”. 

353 J.w. 

354 Jak normą (no, powiedzmy jedną z norm) dla dalszych rozwiązań programowych, 
szkolnych, wydawniczych, działalności instytucji kultury są wszelkie próby dyskutowania i ustalania 
„kanonu lektur”. W przypadku muzyki taką próbą był rozdział „Repertuar człowieka kulturalnego” w 
znanej książce prof. WITOLDA RUDZIŃSKIEGO O muzyce przy głośniku 
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(str. 12). Stąd, i słusznie, akcent na inne źródła edukacji kulturalnej, jak np. ośrodki 
pozaszkolne, mass-media itp. No właśnie! Ale czy godzimy się na to, by w tym świecie 
skonfliktowanych szans i możliwości, dramatycznych przewartościowań i niezmiernie 
rosnącego popytu na edukację (już dziś masową nie tylko na niższych szczeblach ale także 
na najwyższym) model szkoły mógł pozostawać w swym „ekstensywnym” kształcie, który 
już światłym pedagogom sprzed wieku wydawał się anachronizmem?355 Czy rzeczywiście 
szkołę współczesną stać tylko na to by zadbać mogła o edukację w sensie ogólnym zaś 
szanse na „wyzwalanie indywidualności” pozostawiać placówkom pozaszkolnym? (jw.).  

I tu właśnie przyczyna pierwszej mojej pretensji do autorów „Standardów”. Włożyli wiele 
wysiłku, wspaniałych intencji i imponujące kompetencje w przygotowanie nie tyle może 
„standardów” co nową podstawę programową, bardzo treściwą ale minimalistyczną. 
I utrwalającą aktualne tendencje oświatowe do minimalizacji programu edukacji kulturalnej 
i artystycznej w szkole zamiast wskazywać na KONIECZNOŚĆ zmiany tej tendencji. 
I ukazywać kierunek tych zmian a także uzasadniać ich potrzebę właśnie wielkimi szansami 
na rozwój, stymulację rozwoju indywidualności, które tkwią w tej dziedzinie. I wielkie 
szanse WYCHOWAWCZE, które na pewno tkwią nie w samym fakcie istnienia 
przedmiotów artystycznych w szkole tylko W SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA SZTUKI  
W SZKOLE (poza szkołą też, oczywiście) i FORMACH UCZESTNICTWA W NIEJ DZIECI  
A ZWŁASZCZA MŁODZIEŻY. A także w określeniu warunków i „mechanizmów 
zewnętrznych”, jakie w tym celu powinny być zapewnione i to w szerokiej perspektywie 
społecznej. Takiej, jaka odpowiada wadze problemu. 

Myślę, że najbliższa ukazania takiej perspektywy dla „standardów” była prof. Zofia 
Konaszkiewicz w swym wstępie do standardów muzycznych, jakkolwiek i tu czuje się 
swoiste „zaszantażowanie” współczesnym modelem szkoły. A może dyskusja nad 
Standardami ten wątek – potrzebę nowego modelu szkoły powszechnej i nowego 
usytuowania w nim sztuki – podejmie? Byłoby to pierwsze istotne osiągnięcie w pracach nad 
standardami. 

2. Jeśli chodzi o sam projekt Standardów (dalej będzie wyłącznie o muzycznych – nie czuję 
się kompetentny by wypowiadać się na temat tych innych), od samego początku (etap 
przedszkolny) zastosowano wspomniany już schemat, który obejmuje (w dużym 
uproszczeniu) Ekspresję, Percepcję, Reguły języka muzyki, Kształcenie medialne, 
Kształtowanie nawyków czynnego uczestnictwa, Pakiety zajęć uzupełniających, Warunki 
realizacyjne (w tym kadrowe).  

Przede wszystkim o tym schemacie. Na pewno jest dobrą podstawą do porządkowania 
kwestii treści kształcenia, wymagań, ukazania związku nowych – projektowanych -
„standardów” z dotychczasowymi praktykami i ujęciami teoretyczno - programowymi 
(metodyką) w tym zakresie. Że daje to autorom programów duże możliwości, wręcz pole do 
popisu, widać z ujęć dla kolejnych etapów. Na przykład bardzo czytelne i przekonujące jest 
„nizanie” na schemacie tego co dla dzieci czy młodzieży byłoby korzystne czy właściwe. Od 
zajęć muzyczno-ruchowych, przez śpiew (i odpowiednie sugestie repertuarowe), „słuchanie 

                                                      

355 To właśnie jako sposób na zerwanie a przynajmniej znaczne ograniczenie „ekstensywizmu 
pedagogicznego” w dziedzinie edukacji muzycznej pedagogika kodalyowska, wcielając w życie idee 
Mistrza, wypracowała model tzw. klas śpiewających, jako formy (opcjonalnej) intensywnej nauki 
muzyki w szkole powszechnej. Por. Kodalyowskie inspiracje II. Pod red. M. Jankowskiej, UMFC 
Warszawa 2008 
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i przeżywanie” (jw.), próby instrumentalne, w tym kreatywne itp. Nawet bez trudu znalazło 
się miejsce na Gordonowskie ćwiczenie audiacji czy metodę relatywną w czytaniu nut 
głosem (jako możliwość – nie obligatoryjnie). A na wyższych etapach kształcenia na 
imponujące studium kultury muzycznej (słuchowo i „wiedzowo” opanowywanej). 
Wszystko to razem tworzy – co już podkreśliłem - bardzo spójny i czytelny obraz 
przedmiotu obowiązkowego, dla wszystkich. Niestety - w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo, choć z pewnymi rozszerzeniami (od dołu - ewent. 2 godz. w klasach I-II,  
w ramach nauczania zintegrowanego; i od góry w ramach tzw. zajęć uzupełniających, 
zapewne nadobowiązkowych). Wszystko to mieści się dokładnie w dotychczasowych 
konwencjach „polskiej koncepcji powszechnego wychowania muzycznego” z lat 70-tych 
a zwłaszcza 80-tych, choć w zakresie zajęć pozalekcyjnych, do wyboru, dalece poniżej 
ówczesnych ustaleń programowo-organizacyjnych. Czy – zwłaszcza gdy chodzi o przedmiot 
obowiązkowy – to dobrze czy źle? Nawet bardzo dobrze, jeśli chodzi o przypomnienie 
tamtej konwencji i przepowiedzenie jej sobie jeszcze raz. Z pewnymi nawet wzbogaceniami  
i uaktualnieniami. Ale trzeba mieć świadomość, że znów brniemy w utopijną koncepcję 
„minimalistycznego przedmiotu o maksymalistycznych celach” czy może lepiej w impo-  
nująca koncepcję „pedagogiki programocentrycznej”, z czego już w latach poprzedzających 
tzw. Ekspertyzę Rakowskiego zdawaliśmy sobie sprawę356. I że na tej drodze, w dodatku już 
nawet nie wąskiej i pełnej wybojów, tylko raczej krętej ścieżce zagubionej gdzieś  
w przepastnym oświatowym i kulturowym lesie, można się już tylko zgubić. A czy jest z tej 
sytuacji jakieś wyjście? Jak z leśnej ścieżki – trzeba przede wszystkim z niej zawrócić  
i wydostać się na przestrzeń otwartą. Aby nie brnąć w dalsze analogie czy metafory – chyba, 
korzystając ze znakomitego „przepowiedzenia” sobie dotychczasowych koncepcji 
programowych („Standardy”), trzeba w kolejnej fazie prac nad nimi poszukać dobrych i 
realnych rozwiązań ramowych dla muzyki w oświacie i zaangażować w wyegzekwowanie 
tych „ram” od czynników, które mogą – powinny – się w to zaangażować. To powinna być 
faza zarówno projektowania jak i znajdywania sojuszników (decydentów także, ale nie na 
pierwszym planie). Że jest to nie tylko celowe ale i możliwe można dać trzy, chociaż może 
nie do końca przekonujące i „spełnione” przykłady współczesne. Ciągle żywa, choć 
przeżywająca rozliczne kłopoty, wpomniana już idea „Klas śpiewających”, nawiązująca do 
Kodalyowskiej koncepcji edukacji muzycznej357, wrocławska, ogólnopolska idea „chóru  
w każdej szkole” i nasza, mazowiecka, próba stworzenia programu pilotażowego 
„Muzykalne Mazowsze”. A pewnie i wiele innych, podobnych. Pierwsze doświadczenia, a 
nawet niepowodzenia (zwłaszcza tego trzeciego projektu) są do wykorzystania. Na pewno 
z pożytkiem dla całości problemu „Standardów”.  

Ale do tych celów, dla tworzenia „Narodowych Standardów…”, potrzebne są również –  
a może nawet przede wszystkim - inne prace. Konieczne jest moim zdaniem wypracowanie 
merytorycznych ram dla ujęć programowych i podręcznikowych „muzyki w szkole”. 
Przedstawione „Standardy” w swym schemacie zarys takich ram zawierają. Więcej nawet – 
obraz muzyki w szkole, jaki się z tych ram wyłania jest bogaty, frapujący i bardzo 

                                                      

356 Por. np. EWA HOFFMAN-LIPSKA, WOJCIECH JANKOWSKI, ZOFIA KONASZKIEWICZ Koncepcja 
edukacji muzycznej a wzorzec nauczyciela – warunki urzeczywistnienia w systemie oświaty powszechnej” 
/tezy do dyskusji/ Warszawa 1982. W: Kadra dla muzyki. Kadrowe problemy kultury (materiały 
konwersatorium) Instytut Kultury, Zeszyty Naukowe (2) Warszawa 1984, str. 89-94 

357 W. JANKOWSKI Polskie klasy śpiewające – doświadczenia i perspektywy W: Kodalyowskie inspiracje 
II. Doświadczenia polskie. Pod redakcją Mirosławy Jankowskiej. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina Warszawa 2008, str. 55-61. 
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kompletny. Ale chyba zbyt jest bliski (może właśnie dzięki temu bogactwu treści!) temu co 
już było i – niestety – nie sprawdziło się. Z różnych zresztą przyczyn. Sądzę, że oderwanie 
się od tych treści może być bardzo pożyteczne, ale pod warunkiem, że poszuka się dla 
nowych rozwiązań właściwych ram. Te w które wpisano „Standardy” w kierunku nowych 
rozwiązań idą, ale niezbyt daleko. Są one jakby pomiędzy tzw. naukowym schematem 
oświatowym (też zresztą krytykowanym), obejmującym 1) wiedzę, teorię i 2) ćwiczenie się w 
jej stosowaniu, nabywanie odpowiednich umiejętności; a wymienionym wyżej, 
akcentującym ekspresyjno-percepcyjny punkt wyjścia (o proporcjach zróżnicowanych w 
zależności od poziomu kształcenia, wieku, klasy itp.), a następnie poznawanie (praktyczne?) 
i porządkowanie reguł języka muzyki. No i różne uzupełnienia „zewnętrzne”. Być może jest 
to dobry kierunek budowania „ram dla muzyki w szkole, tak w ogóle, na miarę  
1 godzinnego, obowiązkowego przedmiotu”. Ale jest właśnie chyba zbyt ogólny, 
schematyczny, pomijający różnorodność doświadczeń dzieci i młodzieży, ich zdolności  
i zainteresowań, możliwości wyrażania i rozwijania swojej indywidualności, uczenia się 
także (na przykład na zasadzie opcjonalnej) w trybie intensywnym. Przede wszystkim zaś 
możliwości spełniania się w autentycznej, muzycznej działalności, bez czego „uczestnictwo 
w sztuce” jest z reguły płaskie, ubogie, nieautentyczne.  

I jeszcze jedno. „Standardy” tak pod względem treści jak i ram programowych, są 
przykładem „programocentryzmu” (jak i w ogóle centralizmu oświatowego). Myślę, że czas 
najwyższy odważyć się raczej na „metodocentryzm” i  w ogóle pluralizm metodyczny 
(lansowane, zresztą od dawna, tzw. programy autorskie, jeśli nie są właśnie oparte na 
„metodocentryzmie”, są fikcją. Zwłaszcza w dziedzinie muzyki, gdzie pojęcie „metody” czy 
„systemu” albo „koncepcji” ma swą własną specyfikę, zdecydowanie różną od pojęcia 
„metody” stosowanej w dydaktyce przedmiotów tzw. naukowych (choć są tu oczywiście 
także „punkty styczne”). W „Standardach” ta problematyka również dochodzi do głosu 
(choć wątłego), ale gubi się w tradycyjnym „programocentryzmie”. Nie jest przypadkiem, że 
na niedawnej konferencji w Nałęczowie, gdzie „Standardy” jak i nowa „podstawa 
programowa muzyki” były prezentowane i wstępnie dyskutowane, pojawił się w tej 
dyskusji głos, a właściwie donośnie sformułowane pytanie: „Czy nie można na przykład 
uczyć rytmiki od przedszkola do gimnazjum?”358. No właśnie, co stoi na przeszkodzie? 
Nawet gdyby przyjąć to pytanie za trochę skrajne (moim zdaniem nie bardzo), to dyskusja 
wokół tak postawionej kwestii mogłaby dać bardzo dużo dalszym pracom nad standardami. 

3. I jeszcze jedna kwestia, którą projekt „Standardów” wywołuje, choć potraktowana nieco 
marginesowo, w uwagach końcowych do poszczególnych etapów ustalania standardów. 
Mam na myśli kwestię nauczyciela muzyki (jeszcze raz podkreślam – na temat innych 
działów „standardów” nie wypowiadam się). Ściśle „modelu nauczyciela”. Choć są w tych 
„uwagach końcowych” jak również we wprowadzającym do standardów muzycznych 
tekście prof. Zofii Konaszkiewicz ważne i słuszne uwagi o konieczności zadbania w wysokie 
muzyczne kompetencje nauczyciela (lub szersze pedagogiczne w przypadku absolwentów 
kierunków muzycznych), i tu mamy do czynienia z przewagą „programocentrycznego” 
spojrzenia na ten problem. Czyli – w efekcie – spojrzenia, szukającego jakiegoś wspólnego 
mianownika dla tego modelu, ulokowanego w zasadzie w „programie dla wszystkich”, 
w istocie swej minimalistycznego. Możliwości kształcenia nauczycieli muzyki o różnym 
profilu, są raczej widziane w perspektywie kształcenia dla celów pozaszkolnych czy innych, 

                                                      

358 W. JANKOWSKI  Spotkanie w Nałęczowie – dobry początek W: Wychowanie Muzyczne w Szkole  
Nr 3/2009, str. 58 
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podobnych (co samo w sobie nie jest podejściem błędnym). Osobiście uważam, że najwyższy 
czas odrzucić ten „programocentryzm” i w tym zakresie. Tym bardziej, że właśnie w Polsce 
mamy duże tradycje (tak, tak, już tradycje!), w kształceniu lub dokształcaniu nauczycieli 
muzyki w trybie sporofilowanym, w zakresie określonych metod (systemów czy koncepcji), 
by wymienić zwłaszcza Dalcroze’owski, ale także Orffowski czy Kodalyowski, ostatnio 
również Gordonowski359. Są kraje które nam tego wręcz zazdroszczą, a doświadczenia w 
tym zakresie są już tak znaczące, że same w sobie, jak również w aspekcie ich udziału  
Sw ukierunkowaniu (Standardy) muzyki w oświacie, powinny stać się ważnym nurtem 
dalszych prac nad „narodowym Standardem”.  Wywołanie takich dyskusji i skupienie 
wokół nich poważnych gremiów szerokiego środowiska muzycznego i pedagogicznego 
byłoby kolejnym wielkim sukcesem dotychczasowej fazy pracy nad Standardami 
i recenzowanej książki.   

 

Andrzej Rakowski 

ANIMACJA CZY EDUKACJA MUZYCZNA? 
 

Poziom kompetencji muzycznych społeczeństwa polskiego jest niższy niż analogiczny 
poziom kompetencji społeczeństw wielu innych krajów. Wykazały to kolejne ekspertyzy 
wykonywane od lat 80 ubiegłego wieku do roku 2008. Istnieje w tym zakresie ogromny 
dystans pomiędzy ogółem społeczeństwa a środowiskiem osób, zawodowo wykształconych 
muzycznie. Fakt ten oznacza, że w Polsce dostęp społeczeństwa do dóbr kultury muzycznej 
ma charakter wysoce nieprawidłowy i niedemokratyczny. 

W opinii wielu ekspertów, głównym, nie do zastąpienia czynnikiem mogącym stopniowo 
doprowadzić do potrzebnego wzrostu kompetencji muzycznych społeczeństwa jest 
oddziaływanie poprzez właściwą edukację w szkole ogólnokształcącej. Natomiast wśród 
odpowiedzialnych czynników rządowych wydaje się przeważać opinia, że miast 
efektywnych oddziaływań edukacyjnych, na gruncie szkoły, które są dla administracji 
kłopotliwe, można z podobnym skutkiem nasilić działania typu animacji kulturowej na 
terenie, lub poza obszarem szkoły. Mniemanie to, słuszne w odniesieniu do wielu krajów  
o silnie ugruntowanej społecznie muzykalności, w konkretnej sytuacji panującej w Polsce jest 
błędne.  

W obecnej polskiej rzeczywistości, gdy m.in. wskutek fatalnych błędów popełnianych przez 
kolejne rządy (np. decyzję ministra Handkego o powołaniu przedmiotu „sztuka”) proces 
degradacji kompetencji muzycznych społeczeństwa uległ gwałtownemu przyspieszeniu, 
wiara, iż drogą różnego rodzaju akcji i animacji kulturowych uda się ten proces 
powstrzymać jest nieuprawniona. Należy tu stale uwzględniać właściwe proporcje: Różnego 

                                                      

359 Jestem przekonany, że również polską „koncepcję czy metodę”, na przykład  
zogniskowaną wokół nauki słuchania muzyki (jakże piękne tradycje i dorobek – vide chociażby  
M. PRZYCHODZIŃSKIEJ Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność. 
WSiP Warszawa 1979) można by traktować jako integralną, autorską, jak tamte, choć jej wieloletnie 
utożsamianie z powszechnym programem obowiązkowym, nie całkiem na to pozwala.  
To samo – choć bez tego ostatniego zastrzeżenia - można by powiedzieć o nauczaniu w szkole według 
tzw. koncepcji krakowskiej, zogniskowanej wokół relatywnej metody kształcenia słuchu (Krakowska 
koncepcja wychowania muzycznego, pod red. J. Kurcza, Wyd. II, Kraków 1994). 
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rodzaju animacje muzyczne są ważne i w pełni godne poparcia, lecz są to działania 
jednostkowe wpływające na tysiące słuchaczy, podczas gdy w Polsce konieczne jest obecnie 
zapoczątkowanie działań edukacyjnych trwających przez pokolenia i mających wpływ na 
kolejne dziesiątki milionów dzieci i młodzieży. A więc chodzi przede wszystkim o te 
oddziaływania, które zdołamy stworzyć i uruchomić na terenie szkoły ogólnokształcącej. 

Należy przy tym pamiętać, że w ciągu szeregu dziesięcioleci oddziaływania czynników nie 
sprzyjających wartościowym związkom społeczeństwa z muzyką nastąpił w Polsce nie tylko 
zanik pozytywnych przyzwyczajeń, lecz również zanik elementarnej wiedzy o muzyce  
i niesionych przez nią wartościach. Ten zanik wiedzy i idąca za nim niechęć do popierania 
działań naprawczych w sferze edukacji muzycznej objawia się silnie również wśród 
przedstawicieli polskich elit kulturalnych czy w gremiach czynników decyzyjnych. W tym 
rządowych. 

 

Mirosława Jankowska 

WYBRANE KONCEPCJE WYCHOWANIA MUZYCZNEGO W POLSKIEJ PRAKTYCE SZKOLNEJ – 
 DALCROZE,  ORFF,  KODÁLY 

 

„Muzyka” w naszej praktyce szkolnej przechodziła dziwne przemiany. Mówię tu nie tylko  
o nazwie tego przedmiotu: śpiew, wychowanie muzyczne, muzyka360, a co za tym idzie 
inaczej tworzone programy i podręczniki do nich pisane. Losy muzyki w szkole (teraz  
3-stopniowej: podstawowa, gimnazjum, liceum) odzwierciedlają myślenia o niej – o jej 
znaczeniu i miejscu w życiu człowieka, o potrzebie kontaktu z nią, uprawiania jej.  Ale nie 
tylko! W ciągu kilkudziesięciu lat przeszliśmy drogę od niekwestionowanej obecności 
muzyki w szkole przy różnych programach i różnej liczbie godzin, przez okres jej 
nieobecności (lub źle postrzeganej obecności), wreszcie jej powrót do szkoły – ale uczona 
była według jednego zatwierdzonego przez ministerstwo oświaty programu. 

Kolejne pokolenia uczniów i absolwentów uczyły się żyć bez wartościowej muzyki, nie 
widziały potrzeby jej zrozumienia i głębszych z nią kontaktów. Gdy niektórzy z nich zostali 
„decydentami”- urzędnikami decydującymi o obecności i miejscu muzyki w szkole, to nie 
trudno im było nie zauważać jej braku. 

Kolejne roczniki kandydatów na studia nauczycielskie wykazywały brak zamiłowań  
i zainteresowań muzycznych i brak choćby minimalnego przygotowania muzycznego. 
Alarmujący stan i poziom przygotowania „kadry dla muzyki” opisany został w ekspertyzie 
przygotowanej dla Polskiej Rady Muzycznej w roku 1984361. Przedstawiona wtedy sytuacja 
nie spowodowała – niestety – większych zmian w tym względzie. Przełom roku 1989 

                                                      

360 Pomijam tu – na szczęście krótko istniejący w podstawach programowych i w szkołach – 
dziwaczny przedmiot „Sztuka”, w którym również miała być muzyka. 

361 Podstawowe uwarunkowania dostępu dzieci i młodzieży do kultury muzycznej. Ekspertyza 
naukowa wykonana przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie z inicjatywy 
Polskiej Rady Muzycznej. Tom I, Założenia Ekspertyzy i raporty Zespołu Ekspertów. AMFC, 
Warszawa 1986; Tom II a, Społeczny kontekst prac nad ekspertyzą. Materiały; Tom II b, Materiały. 
AMFC, Warszawa 1990. 
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pozwolił jednak nauczycielom pracować w szkołach według różnych programów i pod-
ręczników, także nauczycielom muzyki. Ale sytuacja „muzyki” w szkole jest taka, że nadal 
musimy „walczyć” o obecność muzyki na kolejnych stopniach kształcenia – od przedszkola 
do liceum, o należyte, dobre przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych. 

Nim przejdę do wybranych koncepcji należy wspomnieć o „polskiej koncepcji wychowania 
muzycznego”, w której opracowaniu, a później wdrażaniu ogromny udział miała Maria 
Przychodzińska wraz z zespołem współpracowników362. Koncepcja ta powstawała w latach 
70-tych i 80-tych zeszłego wieku, czerpiąc z dorobku polskich muzyków – pedagogów lat  
20-tych. Znaleźć w niej możemy także wpływy zagranicznych systemów i koncepcji 
wychowania muzycznego, doświadczeń pedagogów z wielu krajów. W programie 
nauczania wychowania muzycznego znalazły się następujące aktywności muzyczne (działy): 
śpiew; gra na instrumentach; muzyka i ruch; słuchanie muzyki; muzyczne zabawy twórcze. 
Wydano wiele podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a dla 
nauczycieli wychowania muzycznego – przewodniki metodyczne równolegle z podręcz-
nikami dla poszczególnych klas (od końca lat 60-tych), poradniki metodyczne i materiały 
repertuarowe363, także dla nauczycielek przedszkoli. Ogromne zasługi położyła tu 
Magdalena Stokowska, redaktor w WSiP, a w wielu przypadkach inicjator publikacji. 

Podstawą i punktem wyjścia w działaniach dla każdej z wybranych koncepcji364było 
przeświadczenie, że „muzyka jest dla wszystkich” (Kodály), że jest niezbędną częścią życia  
i rozwoju człowieka jako osoby i uczestnika różnych grup i społeczności. Każdą z tych 
koncepcji nazywamy nazwiskiem wybitnego muzyka, kompozytora, pedagoga, choć wiemy, 
że powstawały we współpracy z wieloma muzykami, pedagogami, artystami innych sztuk. 
Kolejne pokolenia uczestniczyły i uczestniczą nadal w rozwoju i wdrażaniu tych koncepcji  
do powszechnego kształcenia w swych krajach, utrzymując żywe kontakty z instytucjami, 
które są centrum dla każdej z nich: Instytut Dalcroze’a w Genewie (Szwajcaria), Instytut 
Orffa w Salzburgu (Austria), Muzyczno – Pedagogiczny Instytut Zoltána Kodálya  
w Kecskemét (Węgry). 

Najwcześniej dotarły do Polski idee Emila Jaques – Dalcroze’a (1865 – 1950). Jego system 
wypracowany w ciągu wielu lat działalności muzyczno – pedagogicznej przenieśli studenci 
Polacy kształcący się w Instytucie w Hellerau365. W dwudziestoleciu międzywojennym 

                                                      

362  MARIA PRZYCHODZIŃSKA Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – 
współczesność. WSiP, Warszawa 1979. 

363   W każdym numerze czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole” znajduje się dodatek 
muzyczny z materiałami do muzykowania na lekcjach i innych zajęciach (piosenki jedno-  
i wielogłosowe,  z akompaniamentem,  partytury dla zespołów szkolnych). 

364 Przedstawiane tu koncepcje bywają nazywane „metodami”, ale słuszniejsze wydaje się 
określenie ich jako: koncepcje – systemy wychowania muzycznego, gdyż są to  ”/.../ programy, które 
w konsekwentny sposób określają cele, treści, formy, metody kształcenia, proponują programy 
przedmiotu »wychowanie muzyczne« dla szkolnictwa i kształcenia nauczycieli, opierają się na 
określonych podstawach estetyczno – psychologiczno – pedagogicznych, weryfikują teoretyczne 
założenia w badaniach empirycznych, i przez lata sprawdziły się w praktyce pedagogicznej”. 
(M. PRZYCHODZIŃSKA Wychowania muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. WSiP, Warszawa 1979; s.114) 

365  Wybrane koncepcje  - nazwiska ich twórców – są najczęściej przywoływane przez polskich  
nauczycieli. W ostatnich  latach, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, intensywnie prowadzone są 
prace nad wdrożeniem  do nauczania muzyki koncepcji Edwina.E.Gordona. 
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wprowadzono rytmikę do kształcenia muzycznego w prywatnych i pań- stwowych 
instytucjach. Z trzech podstawowych elementów koncepcji Dalcroze’a (rytmika  
i plastyka – ekspresja ruchu; solfeż – kształcenie słuchu; improwizacja) najwięcej uwagi 
poświęcano rytmice i improwizacji, choć dalcrozowski solfeż był inspiracją dla wielu 
muzyków pedagogów w ich własnych poszukiwaniach. Po II wojnie znów pojawiła się  
w odradzającym się kształceniu muzycznym. Po upaństwowieniu i reformie szkół 
muzycznych (? 1953 r.) „rytmika” stała się przedmiotem obowiązkowym w nauczaniu 
początkowym, później – „umuzykalnienie z rytmiką”. Kolejnym krokiem było otwarcie  
w średnich szkołach muzycznych (szkoły muzyczne II stopnia) specjalności „rytmika”. 
Wreszcie wprowadzono rytmikę jako specjalność do wyższych szkół muzycznych (akademii 
muzycznych), najpierw w Łodzi. Obecnie jest w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu  
i Warszawie.  Rytmiczki czyli  nauczycielki do zajęć z dziećmi w szkołach muzycznych  oraz 
do zajęć umuzykalniających w przedszkolach były kształcone w szkołach muzycznych II st.  
i wyższych na specjalności rytmika. Specjalność ta rozwijana także była jako kierunek 
artystyczny – tu ogromne zasługi Barbary Turskiej i Szabolcsa Esztenyiego  
w Eksperymentalnym Warsztacie Rytmiki  (1974 – 86). Zespół pracował w Instytucie 
Pedagogiki Muzycznej w AMFC w Warszawie. Rytmice i różnym jej zastosowaniom 
poświęcane są sesje naukowe organizowane przez akademie muzyczne. 
Od wielu lat prowadzone są zajęcia z rytmiki w szkołach baletowych i wyższych szkołach 
teatralnych (akademiach teatralnych). 

Zajęcia umuzykalniające pod nazwą „rytmika”  bardzo często spotkać można w ofercie zajęć 
pozaszkolnych, prowadzonych przez rozmaite instytucje (np. domy kultury, stowarzyszenia 
społeczno – kulturalne), także w przedszkolach, choć z rytmiką dalcrozowską niewiele mają 
wspólnego. Poziom i treść tych zajęć zależy od zawodowego przygotowania nauczycielek. 

W ostatnich latach zaczęto  wprowadzać elementy koncepcji Dalcroze’a do nauczania 
zintegrowanego w szkołach podstawowych, do programów nauczania i przewodników 
metodycznych366. Ale tylko rzetelne przgotowanie muzyczne nauczycieli i dogłębna 
znajomość koncepcji Dalcroze’a gwarantują jej rzeczywistą obecność w szkole podstawowej. 

Zainteresowanie w Polsce koncepcją Carla Orffa (1895 – 1982) pojawiło się na początku lat 
sześćdziesiatych. Na konferencji ISME w Wiedniu w 1962 r., gdzie zaprezentowano idee 
Orffa, polscy nauczyciele i muzycy mogli zapoznać się – już z polskich publikacji – z 
założeniami tej koncepcji wychowania muzycznego (muzyka elementarna; zabawy 
muzyczne – ruch – gest – taniec; gra na prostych instrumentach, tzw. Instrumentarium Orffa; 
słowo; śpiew; improwizacja). Z Schulwerku  - podstawowego dzieła C. Orffa i G. Keetman 
czerpano inspirację do propagowania tych idei i przygotowania polskiej adaptacji systemu 
Orffa. Pod koniec lat sześćdziesiątych rozpoczęto szeroko zakrojone prace badawcze  
i redakcyjne. Adaptacja miała objąć cztery tomy. Wobec wielu trudności przerwano te 
prace.367 

                                                      

366 Z ekoludkiem w szkole. Seria podręczników dla klas i – III do nauczania zintegrowanego. ŻAK 
Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa;  MAGDALENA STĘPIEŃ Program nauczania 
muzyki w klasach I –III szkoły podstawowej. Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 2002;  MAGDALENA STĘPIEŃ 
Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Przewodnik metodyczny do serii podręczników w klasach I – III   
„Z ekoludkiem w szkole”. ŻAK, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2003 

367 Założenia i przebieg tych prac opisane w: BEATA MICHALAK Recepcja systemu Carla Orffa 
 w Polsce . „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 2008 nr 3, s.8 - 15 
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Prezentacja systemu Orffa miała miejsce w r.1966 w czasie wykładów w Polsce Wilhelma 
Kellera, profesora Instytutu Orffa, w czasie jego spotkań z muzykami, nauczycielami muzyki 
i studentami PWSM w Warszawie. Na kurs do Salzburga pojechały pierwsze polskie 
nauczycielki – Maria Przychodzińska, Alicja Rutkowska  i Anna Urbańska. . W następnym 
roku zorganizowano w PWSM w Warszawie zebranie368, na którym oprócz referatów 
przedstawiono pokaz zbiorowego muzykowania improwizowanego (przygotowany przez 
Alicję Rutkowską), wykorzystującego elementy Schulwerku, ale już z polskimi tekstami 

W kolejnych latach wielu jeszcze nauczycieli i studentów muzyków kształciło sie na kursach 
w Instytucie Orffa i oni przede wszystkim  upowszechniali po powrocie ten system w swojej 
pracy w szkołach, w przedszkolach, w podręcznikach i przewodnikach metodycznych  
i innych publikacjach369. Wskazać należy  ogromną aktywność w tym zakresie Urszuli  
Smoczyńskiej, szczególnie dla dzieci i nauczycieli w przedszkolu. Jej trzydziestoletnie 
doświadczenia zaowocowały  w oryginalnej publikacji Muzyka dla dzieci. Umuzykalnienie 
według koncepcji Carla Orffa. (WSiP 1992). Innymi wykorzystywanymi w praktyce pozycjami 
są Małgorzaty Komorowskiej Orkiestra dziecięca (1978) i Krystyny Stasińskiej Instrumentarium 
Orffa w szkole (1986).  

Elementy systemu Orffa od przeszło trzydziestu lat są wprowadzane do programów 
nauczania, do podręczników dla dzieci i młodzieży, są obecne w praktyce szkolnej.370 

Informacje  o węgierskim systemie wychowania muzycznego nazywanym koncepcją 
Zoltána Kodálya (1882 – 1967) dotarły do nas po kongresie ISME w Budapeszcie w 1964 r. 
Polscy nauczyciele muzycy uczestniczący w tym kongresie mogli zobaczyć i usłyszeć 
węgierskie dzieci i młodzież, kształconych w tym systemie.  Efekty takiego nauczania były 
niezwykłe i inspirujące. Ukazało się wiele artykułów i innych publikacji  opisujących 
podstawowe założenia i elementy tej koncepcji371. System ten kształtowany przez 
kilkadziesiąt lat372 został  wprowadzony  w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku do kilku, 
potem kilkudziesięciu i coraz większej liczby szkół podstawowych i średnich na 

                                                      

368  Zebranie odbyło się z inicjatywy Katedry Teorii i Problematyki Wychowania Muzycznego 
PWSM w Warszawie. Chodziło o pokazanie użyteczności wprowadzenia tego systemu do kształcenia 
muzycznego w Polsce. 

369  Dzięki staraniom Urszuli Smoczyńskiej odbywały się seminaria Orffa dla nauczycieli na 
różnych poziomach kształcenia. W r.1994 utworzono w Akademii Muzycznej im. F.Chopina 
prowadzone przez U.Smoczyńską  (następnie Katarzynę Jakubczak – Drążek) Studium Carla Orffa.  
W tym samym roku zarejestrowano Polskie Towarzystwo Carla Orffa. Od początku wydawane są  
(w Akademii Muzycznej) broszury informujące o działalności członków,  o seminariach orffowskich, 
także materiały o podstawach koncepcji, analizy poszczególnych jej elementów 

370  URSZULA SMOCZYŃSKA, KATARZYNA JAKUBCZAK – DRĄŻEK  Muzyka i my. Dla klasy 4. szkoły 
podstawowej: podręcznik, zeszyt ćwiczeń i przewodnik dla nauczyciela, także płyta cd z utworami do 
słuchania oraz kaseta z piosenkami i akompaniamentami. WSiP, Warszawa 1999.  Tych samych 
autorek podobne zestawy dla klasy 5. (2000) i klasy 6. (2001) 

371 Patrz: Bibliografia kodalyowska (oprac. M. Jankowska). W: Kodalyowskie inspiracje. Pod redakcją 
M. Jankowskiej. AMFC, Warszawa 2006; s.137 – 152. 

372 Artykuł Kodálya Chóry dziecięce  z roku 1929  zawierał sformułowane po raz pierwszy 
założenia  tej koncepcji (ZOLTÁN  KODÁLY O edukacji muzycznej. Pisma wybrane. Warszawa 2002, s.102 – 
111). 
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Węgrzech373. Były to szkoły z rozszerzonym programem nauczania muzyki, tzw. „szkoły 
śpiewające” (codziennie „muzyka”). Według tej koncepcji umuzykalnianie dzieci dokonuje 
się przede wszystkim przez śpiew i śpiew chóralny, a rozpoczyna od poznania muzycznego 
„języka ojczystego” – rodzimego folkloru374. Stopniowo od  śpiewów i zabaw dziecięcych 
przechodzą do wielkich dzieł375 wykonując je i poznając. Bardzo ważnym elementem  jest 
nauczenie czytania nut i zapisywania muzyki, wykorzystuje się w tym metodę solmizacji 
relatywnej376, choć dzieci potrafią także posługiwać się solmizacją tzw. absolutną377.  
W kontakcie z dziełem muzycznym ujmowanym integralnie poznają jego budowę, strukturę 
harmoniczną, zdobywają spory zakres wiedzy teoretycznej i historycznej, ale  
najważniejsze jest bezpośrednie przeżycie, muzykowanie. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wprowadzano wiele elementów tej koncepcji do 
polskich programów szkolnych i podręczników, ale dopiero  eksperyment z klasami 
„śpiewającymi”  w szkołach w Warszawie i Katowicach378  ukazał efektywność tak 
prowadzonego nauczania. W okresie blisko 10 lat we współpracy i pod opieką istniejącego 
wówczas międzyuczelnianego Instytutu Pedagogiki Muzycznej AMFC379 w Warszawie 
udało się przeprowadzić trzy cykle kształcenia (na poziomie wówczas 8-letniej szkoły 
podstawowej) i zdobyć bogaty dorobek metodyczny i naukowy380. Na bazie tego 
eksperymentu powstała polska adaptacja koncepcji Kodálya -  J.Katarzyny Dadak Kozickiej 
Śpiewajże mi jako umiesz381 oraz podręczniki Rozśpiewana szkoła dla klas I – III i przewodniki 

                                                      

373  MIHÁLY ITTZÉS, Rozwój i upowszechnienie Kodalyowskiej koncepcji wychowania muzycznego na 
Węgrzech  - Kalendarium. W: Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna. Pod redakcją M.Jankowskiej  
i W. Jankowskiego. WSiP, Warszawa 1990;  s.208 – 215. 

374 ZOLTÁN  KODÁLY, Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym. W: idem O edukacji muzycznej. 
Pisma wybrane; s.136 – 143;  J.Katarzyna Dadak - Kozicka,  Kodalyowska idea muzyki jako swoistego języka  
-  rola muzyki ludowej. W: Humanistyczne aspekty koncepcji Kodálya. Antropologiczna perspektywa wiedzy  
o muzyce. Materiały z seminariów w IPM, Wojciech Jankowski (red.nauk.). Zeszyty Naukowe, 8. 
AMFC, Warszawa 1982; s.49 – 54.  

375 ZOLTÁN  KODÁLY Muzyka w przedszkolu.W: O edukacji muzycznej. Pisma wybrane; s.69 – 101. 

376  Myślenie muzyczne a metoda solmizacji relatywnej. Wokół Kodálya. Pod red. M.Jankowskiej  
i W.Jankowskiego. AMFC, Warszawa 1998;  także:  Kodalyowskie Inspiracje II. Doświadczenia polskie. 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2008 

377  Kodalyowskie Inspiracje II. Doświadczenia polskie. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 
Warszawa 2008 

378  Pierwsze w Polsce klasy śpiewające. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Jankowskiego. 
AMFC Instytut Pedaggogiki Muzycznej. AMFC, Warszawa 1991; W. Jankowski Polskie klasy śpiewające 
– doświadczenia i perspektywy. W: Kodalyowskie Inspiracje II. Doświadczenia polskie.  s. 55 - 61 

479 Opiekę nad eksperymentem sprawował doc. Dr  Wojciech Jankowski, dyrektor Instytutu 
Pedagogiki Muzycznej, a także przewodniczący Koła Kodalyowskiego Polskiej Sekcji ISME.  

380 Pierwsze w Polsce klasy śpiewające. Ibidem; także w: Koncepcja Kodálya w wychowaniu 
 i ksztalceniu muzyczno – pedagogicznym w Polsce. Materiały z Sympozjum w Łańcucie, 26 – 28 sierpnia 
1990. AMFC IPM, Warszawa 1992;  Kamińska Barbara, Zastosowanie koncepcji Kodálya w świetle 
wyników badań. W: Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna. Op.cit  s. 260-268; idem: Warszawskie klasy 
kodályowskie - próby weryfikacji badawczej. W: Pierwsze w Polsce klasy śpiewające. Op.cit. s. 109-135.  

381 J.KATARZYNA DADAK – KOZICKA Śpiewajże mi jako umiesz. Muzykowanie w szkole według 
koncepcji Kodálya. WSiP, Warszawa 1992 
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metodyczne dla nauczyciela  autorstwa Marii Czarneckiej i Anny Walugi 382. Wielu 
nauczycieli, którzy uczestniczyli w kursach na Węgrzech383 lub w Polsce, w Polsko – 
Węgierskich Seminariach Kodalyowskich384, a w swych szkołach trafili na dyrektorów 
uznających ważną rolę muzyki  w  rozwoju i wychowaniu dzieci – prowadzili w wielu 
klasach rozszerzony program muzyki według koncepcji Kodálya385, podejmowali także 
próby stosowania solfeżu „kodalyowskiego” w szkołach muzycznych386. Obecnie kilku 
nauczycieli stosując w różnym zakresie elementy koncepcji  Kodálya prowadzi zajęcia  
w szkołach podstawowych i kolegiach nauczycielskich w Bytomiu, Warszawie i Katowicach 
(tu także w Akademii Muzycznej) 

Ważne są wszelkie starania i zabiegi o zawartość podstaw programowych, o standardy  
i liczbę godzin muzyki w programach szkolnych na kolejnych etapach kształcenia dzieci  
i młodzieży. Jednak równie ważna jest „muzyka” w kształceniu nauczycieli, stworzenie 
możliwości ich własnego rozwoju muzycznego i przygotowanie ich do nauczania muzyki– 
dostarczenie rzetelnej wiedzy o metodach, zapewnienie możliwości praktyk  pod opieką 
specjalistów, skłonienie do refleksji i wyboru metody  najlepszej dla danego nauczyciela  
i uczniów (studentów). W akademiach muzycznych prowadzących specjalność „muzyka 
szkolna” studenci powinni mieć możliwość rzetelnego poznania wspomnianych tu 
koncepcji, a także – w ramach programów europejskich – doskonalenia się w tych  metodach  
w Kecskemét, Genewie czy Salzburgu. 

 

 

PROPOZYCJE LEKTUR DOTYCZĄCYCH EDUKACJI MUZYCZNEJ 
I WYBRANYCH KONCEPCJI WYCHOWANIA MUZYCZNEGO 

BUROWSKA ZOFIA, Współczesne systemy wychowania muzycznego. Wydawnictwa Szkolne i Pe-dagogiczne,  
Warszawa 1976. 

JANKOWSKI W., A. ZEMŁA Kształcenie nauczycieli w wybranych krajach Europy i USA. Raport z badań. 
Akademia Muzyczna im.F.Chopina, Warszawa 1999. 
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DZIEŁO MUZYCZNE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ  
DYLEMATY MIĘDZY „NATURĄ” A „KULTURĄ”? 

Rafał Ciesielski 
Uniwersytet Zielonogórski 

 

Fundamentem kultury muzycznej, jako jej swoisty ośrodek i składnik tworzonych w ramach 
tejże kultury relacji, pozostaje dzieło muzyczne.387 Immanentna niejako cecha statusu owego 
dzieła jako dzieła sztuki explicite założona jest w intencji twórcy i ujawnia się w arty- 
stycznym kształcie jego formuły, czego konsekwencją jest sposób funkcjonowania dzieła  
w obszarze praktyki kulturowej (koncertowej, fonograficznej itd.). Refleksem tak pojętego 
statusu pozostają także rozważania naukowe (filozoficzne, estetyczne, muzykologiczne).  
W takiej perspektywie sytuacja zdaje się być czytelna: artystyczną formułę dzieła muzycz-
nego respektuje nauka i życie koncertowe. Artystyczny wymiar dzieła może także stać się  
(i staje się) składnikiem indywidualnej i zbiorowej świadomości słuchaczy. Wreszcie 
pozostaje on trwałym elementem i znaczącym signum danej kultury. Swoista „naturalność”  
i „oczywistość” powyższych relacji, wobec tak zarysowanego stopnia ich ogólności, zdaje się 
nie budzić wątpliwości. Dzieło muzyczne posiada w kulturze określone miejsce i stabilną 
pozycję, osadzone jest trwale w jej realiach. 

Tak dokonane rozpoznanie rzeczywistości pozostaje wszak jedynie stanem złudnego 
uśpienia badawczej czujności. Już bowiem spojrzenie na powyższe ustalenia z perspektywy 
szerokiej, powszechnej praktyki życia muzycznego (czy jeszcze szerzej: kultury muzycznej) 
ujawnia, iż rozpoznanie owo było konstruktem w znacznym stopniu teoretycznym, dającym 
się utrzymać w niewielkim jedynie zakresie. Zakres ten uchwycić i określić można jedynie 
implicite, odwołując się np. do grona względnie stałych słuchaczy Programu II Polskiego 
Radia (co jest jednym tylko – a może już jedynym? - ze sposobów wyznaczenia jego 
społecznej skali). To – według różnych szacunków i przykładając znaczną dozę optymizmu 
– z pewnością nie więcej niż 5% rynku mediów radiowych. Zatem rozpoznane relacje – 
biorąc rzecz „statystycznie” - nie są reprezentatywne dla całości kultury muzycznej. W jej 
ramach coraz wyraźniej zaznaczają się inne tendencje, które z uwagi na charakter 
oddziaływań odciskają nań coraz wyraźniejsze piętno. 

W wymiarze społecznym – w płaszczyźnie praktyki życia muzycznego i społecznej 
świadomości - rozpatrywana kwestia statusu dzieła muzycznego może zostać uchwycona 
jedynie pośrednio. Istotne tu będą wszelkie przejawy, fakty i działania, a nawet wrażenia  
i domysły, z których możliwe będzie stworzenie, a właściwie zrekonstruowanie hipote- 
tycznego (ale możliwie wiarygodnego) zarysu zagadnienia. Wobec braku formułowania  
w rozpatrywanych obszarach explicite definicji dzieła muzycznego, jej zręby tworzyć będą 
przesłanki zawierające się w kategoriach: zakres muzyki, wyrażany doń stosunek, 

                                                      

387  K.Moraczewski wśród cech specyficznych dla zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej 
na pierwszym miejscu, jako „podstawowy fenomen tej muzyki” wymienia „indywidualne  
i niepowtarzalne dzieło muzyczne powstające w procesie komponowania” (K.MORACZEWSKI, Sztuka 
muzyczna jako dziedzina kultury. Próba analizy kulturowego funkcjonowania zachodnioeuropejskiej muzyki 
artystycznej, Poznań 2007). 
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wyróżnianie rodzajów muzyki, ich pozycja i charakter w kulturze, miejsce i traktowanie 
muzyki, funkcje muzyki, charakter refleksji o muzyce itd., w których ujawniać się będą dane 
mogące być przydatne dla wyznaczenia statusu muzyki (dzieła muzycznego) w danym  
wycinku rzeczywistości kulturowej i zarazem w świadomości jego członków.  

Nawet pobieżna obserwacja współczesnej rzeczywistości kultury muzycznej pozwala 
stwierdzić, iż – w wymiarze społecznego, powszechnego doświadczenia i preferencji 
muzycznych, jako ich dominanta - muzyka definiowana jest przede wszystkim w kate- 
goriach rozrywki. Z drugiej strony – na statystycznym marginesie - lokuje się postrzeganie 
muzyki jako dyscypliny artystycznej. Ten dychotomiczny obraz jest w swej istocie zbytnim 
uproszczeniem, jednakże zdaje się on nie tylko „jakoś” porządkować rzeczywistość życia 
muzycznego, ale też w znacznej mierze odzwierciedlać powszechną w zakresie muzyki 
świadomość. Współczesna kultura muzyczna jest więc rozwarstwiona, każdy z wyró- 
żnionych obszarów ma odrębne racje, uwarunkowania, standardy i wartości. Tyczy to także 
kategorii dzieła muzycznego. W obu obszarach dzieło to posiada odmienny status: 
gatunkowy, stylistyczny, estetyczny, recepcyjny.  

Traktowanie kultury muzycznej jako całości jest konieczne, gdy chodzi o ogólne spojrzenie 
na zjawiska związane z muzyką i jej funkcjonowaniem. Kształtują się tu bowiem rozmaite 
relacje, których stroną bądź przedmiotem pozostaje dzieło muzyczne (dzieło muzyczne 
traktuję jako dzieło sztuki muzycznej, mające wymiar artystyczno-estetyczny, nie zaś jako 
produkt przemysłu muzycznego: to założenie wyznacza zarazem przedmiot i perspektywę 
oglądu). Jaki zatem jest w tej całości owego dzieła status? Kilka przykładów. 

1. W pewnej filharmonii wykonana zostaje Uwertura do opery Wilhelm Tell Rossiniego. 
Wykonanie pozbawione jest jednak lirycznego wstępu: utwór rozpoczyna się od 
fanfarowego motywu trąbek. 

2. Na płytach pewnej serii fonograficznej mającej popularyzować muzykę klasyczną 
anonsowane są cykliczne utwory m.in. Vivaldiego, Bacha, Mozarta, Beethovena i  Czajkow-
skiego, choć w rzeczywistości można posłuchać jedynie pierwszych lub wybranych części 
tych dzieł. 

3. W pewnym podręczniku do muzyki jego autor do zaaranżowanych fragmentów utworów 
instrumentalnych dopisał słowa, w wyniku czego m.in. Bolero Ravela, Eine kleine 
Nachtmusik Mozarta, Wełtawa Smetany czy Dla Elizy Beethovena stały się piosenkami. 

4. W repertuarach sesji relaksacyjno-muzykoterapeutycznych znajdujemy zestawy utworów 
muzyki klasycznej, które w takim kontekście zmieniają swe funkcje – wpisane w nie zostają 
odniesienia utylitarne. 

5. Wyjątki utworów muzycznych (VIII Symfonii Dworzaka, Koncertu klarnetowego 
Mozarta, IX Symfonii Beethovena, Romea i Julii Prokofiewa itd.) stanowią element spotów 
reklamowych. 

6. Aranżacje i skład zespołów grających podczas kościelnej liturgii czy charakter śpiewania 
kolęd na przedszkolnych czy szkolnych jasełkach odwołują się do konwencji popkulturowej. 

7. Obserwacja młodych ludzi na miejskim deptaku wskazuje, iż powszechna staje się 
praktyka słuchania muzyki ze źródeł elektronicznych. Zanika potrzeba (i świadomość) 
kontaktu z żywym wykonaniem muzyki. 
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8. Sposób mówienia o dziele muzycznym w przestrzeni publicznej ogranicza się do 
dziennikarskiej faktografii. 

I. 

Przykłady te ilustrują wiele zjawisk i tendencji dostrzegalnych we współczesnej kulturze 
muzycznej, a tyczących dzieła muzycznego. Można tu wyróżnić dwa obszary: kwestie 
odnoszące się do dzieła per se oraz mające wymiar szerszy, w stosunku do tegoż dzieła 
kontekstowy. 

1. W pierwszym rzędzie będzie to podważenie integralnego charakteru dzieła muzycznego 
jako spójnego organizmu, swoistego mikroświata (mikrokosmosu), w którym wszystkie 
składowe tworzą jego całość i stanowią o jego istocie i przesłaniu. Takie podejście otwiera 
pole dla stosowania rozmaitych działań w taki czy inny sposób redukujących bądź wręcz 
niszczących rację dzieła (dowolny wybór części, fragmentów, składników itd., 
manipulowanie nimi). Dezintegracja dzieła pozbawia je tożsamości, a pośrednio - 
„artystycznej twarzy” jego twórcę. 

Przekonanie, iż dzieło jest tworem „plastycznym”, pozwalającym się kształtować zależnie od 
wymagań sytuacji, stanowi największe zagrożenie jego statusu. Wówczas bowiem dzieło 
zaczyna funkcjonować w „krzywym zwierciadle” licznych zewnętrznych uwarunkowań, 
traktowane jest jako rodzaj wygodnego, dowolnie „zmiennokształtnego” obiektu, zaś 
mnogość będących do dyspozycji dzieł staje się swoistym „bankiem pomysłów”, z którego 
zawsze zaczerpnąć można potrzebny dla danego celu utwór. Tego rodzaju instrumentalne 
traktowanie dzieła muzycznego prowadzi do naruszania jego autonomii i podmiotowości, 
co stwarza w praktyce niemal nieograniczone możliwości jego dowolnego 
wykorzystywania.  

Najbardziej jaskrawą tendencją jest przypisywanie dziełu rozmaitych sensów i kontekstów 
funkcjonalnych, w tym sensu stricto utylitarnych. Poniechane zostaje w ten sposób 
estetyczna formuła dzieła, jego racje zostają sprowadzone do prostej użyteczności. Dzieło 
służy – obcym swej naturze - celom marketingowym, propagandowym, terapeutycznym, 
dydaktycznym, politycznym… 388 Oddalony zostaje jego status jako obiektu artystycznego. 
Przy czym ów utylitaryzm określa i całkowicie determinuje rację istnienia dzieła, które 
pozwala się – w formule jakiejś pseudointerpretacji – w pełni wytłumaczyć i skomentować 
niemal jedynie w perspektywie przypisywanej mu użyteczności.    

Taka tendencja powoduje postrzeganie dzieła redukujące je zarówno o sferę fundujących 
jego artystyczną formułę („fizycznych”) elementów i relacji (techniki kompozytorskiej, 
kwestii formy, stylu i gatunku, indywidualności twórczej, trybu narracji muzycznej, doboru 
środków wyrazowych, koncepcji dzieła itd.), jak i o („metafizyczny”) rys ujawniający się  
w aktach percepcji i recepcji. Przestaje być brana pod uwagę i znika w kontakcie z dziełem 
otwartość na jego immanentną transcendentność (nieuchwytność, tajemniczość, 
niejednoznaczność, wielowymiarowość…) i potencjał kontemplacyjności. Złożoność dzieła, 

                                                      

388  Tendencję tę można by potraktować jako analogię do odnoszonego do relacji między nauką 
a gospodarką stwierdzenia A.Amsterdamskiego: „Prawda bowiem przestaje być dla wszystkich 
wartością autoteliczną, wiedzę prawdziwą ceni się przede wszystkim za jej użyteczność, użyteczność 
zaś w odróżnieniu od prawdy jest  wartością stopniowalną i relatywną względem odbiorcy i sytuacji” 
(A.AMSTERDAMSKI, Między historią a metodą, Warszawa 1983, s. 111). 
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immanentność - pozostającego nieustannym wyzwaniem dla poszczególnych odbiorców, 
generacji i epok – jego odczytywania w trybie swoistej „spirali interpretacyjnej” staje się tu 
nie tyle barierą, co zbędnym balastem utrudniającym rozpoznanie wyrazistej rzekomo jego 
istoty -  przypisywania mu pragmatycznej kwalifikacji. Uznawanie w stosunku do dzieła 
muzycznego kryterium sensu stricto pragmatycznego prowadzi do ograniczenia horyzontu 
w oglądzie dzieła, do jego postrzegania jednowymiarowego: kontakt z nim pozostaje 
wówczas jakimś surogatem wobec podejścia adekwatnego, optymalnego czy potencjalnego. 

Na innej płaszczyźnie ma miejsce ingerencja w samą istotę, chciałoby się powiedzieć:  
w „treść” dzieła. Tego rodzaju manipulowanie racją dzieła szczególnie wyraziście ujawnia 
się na gruncie powszechnej edukacji muzycznej. Działania metodyczne traktują dzieło jako 
obiekt wtórny wobec swych, ujawniających się implicite, założeń: jak najbardziej 
„czytelnego” i jednoznacznego przedstawienia dzieła, nawet za cenę jego zafałszowania. 
Stąd w procedurach dydaktycznych manieryczne uzupełnianie muzyki instrumentalnej 
dosłownością – wspomagającą jakoby tej muzyki egzegezę – zawartą w dołączanych doń 
elementach: tekstach słownych, ruchu, obrazie, anegdocie, biografii kompozytora itd. 

2. Drugi obszar, wobec dzieła muzycznego kontekstowy, ujawnia dalsze i szersze 
konsekwencje pozornie niekiedy drobnych zjawisk i poczynań. Wrażenie epizodyczności 
tych zjawisk nie jest wszak do utrzymania w sytuacji ich obecności w kulturze mającej 
wszelkie cechy kultury masowej. Określone działania zaistniałe w mediach, życiu 
koncertowym, fonografii czy edukacji trafiają do tysięcy odbiorców, nieustannie powielane – 
kształtują i utrwalają postrzeganie danego wycinka rzeczywistości, formują jednostkową  
i zbiorową świadomość. Konsekwencją rozmywania kategorii dzieła muzycznego jako dzieła 
sztuki jest oddalanie wszelkich przesłanek fundujących jego artystyczną naturę. Dzieło 
muzyczne postrzegane jest w optyce rozrywki, która wypełnia sposób pojmowania 
dziedziny muzyki.  

Dążenie do traktowania dzieła jako tworu o jednoznacznie dającej się określić funkcji 
(doraźnie utylitarnej) sprzężone jest z przekonaniem o całkowitej jego poznawalności 
wywiedzionym z praktyki popkulturowej. Tu bowiem piosenka „od razu” staje się czytelna  
i zrozumiała, jej treść dostępna jest wprost, gdyż zawarta jest w pozadźwiękowej materii 
słowa: z tej racji pozbawiona jest konieczności jakiejkolwiek głębszej refleksji, a z pewnością 
obca jej jest analiza i interpretacja typowe dla obszaru muzyki artystycznej. 

Kulturowa tradycja relacji istniejących w sferze komunikacji muzycznej uznaje ich układ, 
który skupiony jest wokół dzieła muzycznego i jego twórcy (respektując w pierwszym 
rzędzie intentio operis i intentio auctoris). Swoboda w podejściu do dzieła i jego 
instrumentalne traktowanie generuje zmianę tak ukształtowanej jego pozycji, co prowadzi 
do odwrócenia tych relacji. Prymarność zyskuje perspektywa odbiorcy (intentio lectoris), 
która wyznacza dziełu zakres jego „powinności” (nadawanie dziełu sensów oddane jest 
w ręce odbiorcy). Sytuacja ta prowadzi do postaw wobec dzieła „życzeniowych” czy 
„roszczeniowych”, do jego postrzegania i pozycjonowania pod kątem przydatności do 
określonych (utylitarnych) celów. Ostatecznie polaryzuje to korpus dzieł muzycznych,  
a część z nich eliminuje z kręgu zainteresowań. 

Trwałym znakiem współczesnej kultury jest kontakt z dziełem muzycznym poprzez 
techniczne środki jego odtwarzania, w drugim zaś planie lokuje się bezpośrednie jego 
doświadczanie w żywym wykonaniu. Nie jest to jedynie stwierdzenie faktu o wymowie 
statystycznej. Implikuje on bowiem oddalanie się świadomości istoty i znaczenia tego 
rodzaju obcowania z muzyką jako prymarnego i immanentnego jej waloru. Związana z tym 
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jest, rozpowszechniona już w praktyce, możliwość odbioru muzyki jako kolejnej  
z wykonywanych czynności. Zmienia to zasadniczo układ relacji: dzieło-słuchacz, która 
odnosi się już tylko do jednego spośród wielu trwających jednocześnie działań. 
Ukształtowane na gruncie europejskiej kultury muzycznej i właściwe dziełu muzycznemu 
dbałość o warunki odbioru muzyki i jej wyłączność podczas słuchania zostają zawieszone na 
rzecz traktowania muzyki jako nie skupiającego pełnej uwagi odbiorcy fenomenu: 
towarzyszącego i wtórnego. 

Zjawiskiem bezpośrednio wpływającym na stosunek do dzieła muzycznego pozostaje 
ograniczenie w przestrzeni publicznej tematyki muzycznej i komentowania dzieła 
muzycznego. Statystycznie „słowo o muzyce” w mediach ujawnia się w formie tak 
szczątkowej i na poziomie tak powierzchownym i infantylnym, iż nie może ono 
podejmować istotnych z perspektywy dzieła zagadnień. Brak komentarzy i werbalizacji 
refleksji o dziele nie tylko pozbawia je ważnych dla jego pełnego odbioru i rozumienia 
kontekstów (historycznych, estetycznych, stylistycznych, gatunkowych itd.), ale 
uniemożliwia istnienie odnośnej płaszczyzny dyskursu, kształtowanie się problematyki  
i postaw wobec muzyki, tworzenie języka mówienia o muzyce – w konsekwencji pozostawia 
dziedzinę muzyki poza obszarem rozważań intelektualnych. 

Zjawisko to, skojarzone ze wspomnianymi zabiegami pseudo-racjonalizacji podejścia do 
dzieła muzycznego (jego „heteronomicznego odczytywania”), prowadzi - tak w procesie 
percepcji, jak i w wymiarze recepcji dzieła – do modyfikowania jego założeń odautorskich, 
oddalania jego walorów transcendentnych i potencjału kierującemu ku wychodzeniu poza 
dzieło do sfery otwartej na oddziaływanie instrumentów odbiorcy (wrażliwości, wyobraźni, 
wiedzy, skojarzeń itd.). Dalszą konsekwencją jest zburzenie relacji komunikacyjnej między 
twórcą dzieła (nadawcą) a słuchaczem (odbiorcą), pozbawienie obu podmiotowości i prawa 
do wiarygodnego przekazu. 

II. 

Uwarunkowania przedstawionych zjawisk płyną z różnych kierunków i pozwalają lokować 
się w czterech sferach. Każda z nich ma mniej lub bardziej uzasadnione racje dla swych 
poczynań, każda ma znaczny wpływ i stanowi istotny regulator społecznych zachowań  
i mniemań o muzyce.   

1. Największy zakres i siłę oddziaływania przypisać trzeba tzw. przemysłowi muzycznemu 
– działaniom, których charakter i istotę regulują instrumenty i mechanizmy marketingowe. 
Sfera ta generuje forsowanie pojmowania muzyki jako rozrywki i aktywności utylitarnej, co 
tworzy ogólną płaszczyznę społecznego definiowania i stosunku do tej dziedziny. Jest to 
sfera w zasadniczej mierze wpływająca na kształtowanie społecznej świadomości 
muzycznej. W stosunkowo niewielkim zakresie w sferze tej  podejmowane są działania 
wychodzące poza nurt muzyki pop, jak np. edycje płytowe „popularnej klasyki”, swoiste 
„oswajanie” i zabawa klasyką (profil Grupy MoCarta i Filharmonii Dowcipu) czy 
„klasycyzujące” produkcje Piotra Rubika. Z uwagi jednakże na wysokie nakłady 
wspomnianych edycji i przedstawianie wymienionych form w mediach (zwłaszcza  
w telewizji), oddziaływanie tych działań jest znaczne. Poczynania te (same w sobie niekiedy 
profesjonalne i atrakcyjne, jak występy Grupy MoCarta), w sytuacji „zdrowego” rynku 
muzycznego miałyby pozycję marginalną. Jednakże wobec pewnych (w tym także 
analogicznych) tendencji ujawnianych na gruncie innych sfer (w tym fundamentalnych dla 
charakteru kultury muzycznej), pozostają (zbyt) istotnym elementem muzycznej oferty 
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rynkowej i czynnikiem w (zbyt) znacznym stopniu wpływającym na stan społecznej 
świadomości muzycznej.389 

Obszar popkultury jako dominujący w kulturze współczesnej wyznacza określony horyzont 
w postrzeganiu muzyki. Formuła funkcjonującego w popkulturze dzieła muzycznego  
w znacznym stopniu odwołuje się do jej standardów, które znaczą takie cechy, jak: 
monogatunkowość (piosenka), wąskie pasmo stylistyczne, istnienie kategorii „ideału” 
(przebój), wtórność dzieła (i jego twórcy) wobec dominacji (kultu) wykonawcy (nie: 
wykonania), poddawanie się uwarunkowaniom rynkowym (kryteriom przystępności  
i ludyczności, modom itd.), brak konstruktywnych odniesień do kategorii typu: tradycja, 
technika kompozytorska, układ formalny, narodowość, indywidualność twórcza, 
interpretacja, ewolucyjność, perspektywa aksjologiczna, typ narracji, dalej - znaczna 
dynamika, zaś w praktyce szybka wymienność repertuaru nie mająca tendencji 
ewolucyjnych czy tworzenia własnej tradycji i historii (paradoks: kult „nowości” przy 
zachowaniu stylistyczno-gatunkowego standardu) itd.    

W szerszej perspektywie wskazać trzeba na forsowanie specyficznie popkulturowych 
kontekstów dzieła, które upowszechniane ulegają swoistej uniwersalizacji i jako takie stają 
się wyznacznikami sposobu uwzględniania kulturowego kontekstu we wszelkiej muzyce. 
Owe popkulturowe konteksty, co wynika z natury muzycznej kultury masowej, kierują ku 
obszarowi zjawisk dla tej kultury charakterystycznych i podstawowych: obyczajowości, 
rankingów i list przebojów, produkcji i sprzedaży płyt, otrzymanych nagród, instytucji tras 
koncertowych, związków z modą, reklamą, polityką i mediami (np. udział wykonawców w 
telewizyjnych shows, kampaniach promocyjnych) itd. W takim zakresie kształtują one 
popkulturową przestrzeń dla muzyki. Ich rację wyznacza nadrzędne kryterium – obecność 
na rynku i jego (ekonomiczny) dyktat. Przenoszone na kategorię dzieła muzycznego jako 
dzieła sztuki tracą swój sens (oddalają kwestie dla tegoż dzieła zasadnicze), zaś forsowane – 
wypaczają tegoż dzieła status i nabierają często rysów groteskowych. 

Upodabnianie się w podejściu do dzieła muzycznego do norm popkulturowych powoduje 
rozmywanie się jego idiomu. Stąd bezzasadność dokonywania tego rodzaju transpozycji.  
Z drugiej wszak strony silnie ujawniana jest tendencja do zacierania zasadniczych cezur  
i różnic między dziełem muzycznym a produktem muzycznej popkultury. 

Powszechność oddziaływania popkultury, z jej piosenkową formułą oraz dosłownością  
w pojmowaniu muzyki, narzuca swe rozwiązania znacznemu obszarowi kultury muzycznej, 
oddziałuje na formułę oraz sposób traktowania dzieła muzycznego. W ten sposób 
popkultura modyfikuje bądź ruguje z życia muzycznego i społecznej świadomości ten 
repertuar i te swoiste walory dzieła muzycznego, które w niej samej nie występują, a które 
fundują artystyczny status dzieła i stanowią o idiomie muzyki jako sztuki. W przestrzeni 
społecznej znaczna część dziedziny muzyki zaczyna być orientowana według cech  
i kryteriów właściwych popkulturze. Idea (gatunkowa, estetyczna, semantyczna) piosenki 
utrwala w społecznej świadomości istnienie jedynej formuły utworu muzycznego. 

                                                      

389 Przy czym – aktywność tej sfery, jako uwarunkowanej rynkowo, nie może podlegać 
oglądowi i osądowi według innych niż rynkowe kryteriów i być następnie podważana wobec ich 
nierespektowania. Ma ona prawo do funkcjonowania zgodnie ze swoimi regułami, zaś rzeczą 
świadomego odbiorcy i tzw. opinii publicznej winno być właściwe sytuowanie tej działalności  
w przestrzeni kultury. Brak tych instrumentów powoduje poddawanie się konwencji popkulturowej, 
co prowadzi do kształtowania się monistycznego charakteru kultury muzycznej. 
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Oddziaływanie popkultury z uwagi na  masowość poczynań opartych na skoncentrowanej  
i posługującej się środkami i instrumentami marketingowymi promocji własnej produkcji 
muzycznej generuje upowszechnianie się określonych postaw wobec muzyki.  

2. Inne kryteria (wynikające z realizacji określonej misji) pozostają natomiast domeną 
systemu oświatowego – powszechnej edukacji i w jej ramach edukacji muzycznej (czy szerzej 
estetycznej). W tej sferze dokonywać się winno rzetelne i wiarygodne przedstawianie 
dziedziny muzyki jako aktywności artystycznej z wszelkimi właściwymi jej cechami, 
elementami, sensami, kontekstami i przesłaniami. Tymczasem wiele tu działań 
przypadkowych i powierzchownych, a w konsekwencji z perspektywy celów edukacji 
nieefektywnych. 

Edukacja ma swoje założenia i metody. Jednakże konstruowane w duchu „oswajania 
muzyki” procedury metodyczne często fałszują i utrwalają oboczny wobec istoty tej muzyki 
obraz. Metoda jest działaniem (środkiem), którego celem jest wiarygodne poznawanie 
rzeczywistości, odkrywanie jej istoty i praw. Jeśli ukazywany obraz jest nieprawdziwy, 
niezgodny z realiami, utrąceniu ulega metoda. Wydaje się wszak, iż w systemie powszechnej 
edukacji muzycznej metoda staje się celem samym w sobie, usytuowana jest ponad swą racją 
jako narzędziem poznawczym. Przekonanie o „trudnej klasyce” (i stereotyp koniecznego jej 
za wszelką cenę „ułatwienia”) oraz opacznie pojmowana i traktowana jako zasadniczy cel 
edukacji (czy w ogóle możliwa?) misja upowszechniania muzyki, niemal „sakralizują” 
prowadzące doń metody. 

Charakterystyczny jest dla edukacji tryb podejścia do dzieła muzycznego jako do 
„wizytówki” omawianego zagadnienia, epoki, stylu, gatunku, kompozytora itd. Dzieło 
muzyczne funkcjonuje jako „ilustracja”, „przykład” czy „znak”: standardem są tu: Marsz 
turecki (jako adekwatna wizytówka stylu Mozarta), Dla Elizy (takaż Beethovena), Etiuda  
c-moll („rewolucyjność” jako modus interpretacji utworu i postawy estetycznej Chopina) itd. 
Dobór repertuaru, sposób jego traktowania, opracowywania i komentowania idzie przy tym 
za standardami repertuaru popkulturowego, co tak zorientowaną formułę edukacji pozwala 
określić jako „edukację piosenkową”.390 Jej konsekwencją jest przede wszystkim 
sankcjonowanie i utrwalanie rzekomej (możliwej?) bliskości (upodobnienia, a niekiedy 
wręcz tożsamości) trybu popkulturowego (reprezentowanego przez jedyny tu gatunek - 
piosenkę) i artystycznego (dającego się – choćby przez karkołomne zabiegi – do owej 
piosenki sprowadzić).    

Tak zorientowana edukacja nie stanowi obszaru w pełni wiarygodnego w zakresie ukazania 
dzieła muzycznego, nie jest jego rzecznikiem. Jako system w sposób zorganizowany (i często 
programowy) ulega w tym zakresie wpływom popkultury, popełniając swoisty mezalians. 
Wpisuje się często w najbardziej powikłane modi transformowania dzieła w obce mu światy 

                                                      

390  To częsty tryb prowadzenia powszechnej edukacji muzycznej – definiowania, traktowania  
i komentowania muzyki klasycznej według standardów muzycznej popkultury. Por. R. CIESIELSKI, 
Muzyka w „Muzyce”. O tożsamości sztuki w edukacji estetycznej, w: Edukacja artystyczna wobec przemian 
społeczno-oświatowych, red. L.Kataryńczuk-Mania, J.Karcz, Zielona Góra 2002; tenże, Problematyka 
estetycznomuzyczna w zwierciadle edukacji czyli o „ucieczce od muzyki” (rekonesans podręcznikowy),  
w: Filozofia muzyki, red. K.Guczalski, Kraków 2003; tenże, O pewnym kontekście edukacji  
estetycznej, w: Edukacja jutra, red. F.Bereźnicki, K.Denek, Szczecin 2005; tenże, Piosenka jest dobra na 
wszystko czy Nie wierzę piosence”? – o pewnym dylemacie w kontekście edukacji muzycznej,  
w: http://seminarium.demusica.w.interia.pl. 
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i  konwencje. Podstawy tych modi – mające zapewnić jej realizację mechanizmy dydaktyczne 
– są odmienne niż w przypadku popkultury, ale obie sfery łączy swobodne traktowanie 
dzieła muzycznego. Założenia edukacyjne przyjmowane bez uwzględniania racji 
przedstawianych dzieł i ich twórców nie mogą prowadzić do przekazania istoty dzieła 
muzycznego.391 Powszechność oddziaływania i formalnie wysoka ranga edukacji wpływają 
jednak w tym względzie na zbiorową świadomość, potwierdzając (nieświadomie?) w wielu 
przypadkach obraz dziedziny muzyki forsowany w popkulturze. 

3. Szerokie społecznie oddziaływanie dotyczy muzyki Kościoła rzymsko-katolickiego. Sobór 
Watykański II w rozdziale VI Konstytucji o Świętej Liturgii (1963) uznał muzykę za 
integralny i jednocześnie służebny składnik liturgii. Instrukcja Musicam Sacram z roku 1967 
włączyła w liturgię śpiewy wiernych (w językach narodowych) zarazem wskazując, iż śpiew 
liturgiczny winien zachować „charakter sakralny oraz doskonałość formy”. Za tym szła 
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (1979) 
zabraniająca wykonywania podczas liturgii „piosenek religijnych”. 

Wydaje się, iż już w tych oficjalnych dokumentach Kościoła, ujawniających wyraźną 
ambiwalentność jego postawy, lokowało się źródło późniejszych problemów związanych  
z charakterem i kondycją muzyki kościelnej. Zasadnicza kwestia tyczy relacji między racjami 
muzyki religijnej, jej idiomem i tradycją oraz wymogami muzyki jako sztuki a pragmatyką 
wynikającą z potrzeb liturgii i pozaliturgicznego życia religijnego.392 Współcześnie, w opinii 
ks. Ireneusza Pawlaka, założenia soborowe implikują dwie tendencje: konserwatywną – 
postulującą powrót do chorału, muzyki a cappella i muzyki przeszłości, co wobec upadku 
kultury muzycznej społeczeństwa i braku środków wykonawczych napotyka na zasadnicze 
trudności, oraz postępową – eliminującą tradycję, a w konsekwencji generującą „zmierzanie 
do prostoty, co bardzo często przeradza się w prostactwo”. 

W praktyce konsekwencją „uwolnienia” muzyki w Kościele stała się znaczna swoboda  
w kształtowaniu jej charakteru. Pojawiają się rozmaite konwencje stylistycznie oraz – co 
oddziałuje chyba najbardziej destrukcyjnie – rozwiązania, które nie tworzą żadnej spójnej 
stylistyki, będąc zlepkiem przypadkowych elementów. W największym zakresie ich źródłem 
jest popkultura oraz niekiedy uproszczone pierwiastki o zróżnicowanej proweniencji (np. 
latynoskiej, jazzowej itd.). Te rozwiązania określają w praktyce sposób istnienia 
„nowoczesnej” muzyki liturgicznej.393 Jej pozornie pojemny zakres (np. co do 

                                                      

391  Wydaje się, iż może to być jedna z zasadniczych przyczyn kryzysu systemu powszechnej 
edukacji muzycznej (sytuację kryzysu rejestruje od lat szereg badań, w tym ostatnie szeroko zakrojone 
badania kompetencji w zakresie muzyki uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzone 
wiosną 2007 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez UMCS w Lublinie. 

392  Odrębnym pozostaje zagadnienie adekwatności współczesnej muzyki religijnej do istoty, 
charakteru i wymowy liturgii. Jak pisał ks. I.Pawlak w odniesieniu do muzyki pop, jej standaryzacji 
regulowanej prawami rynku i nie mającej znamion sztuki, „podstawowe założenia tej muzyki są nie 
do pogodzenia z kulturą Ewangelii oraz ze świętymi czynnościami. (…) To medium zabija przesłanie, 
niszczy orędzie. Następuje wówczas banalizacja wiary, czyli zaprzeczenie kultury” (I.PAWLAK, 
Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000, s. 222). 

393 Zasadniczym obszarem owego oddziaływania jest liturgia, choć w działalności Kościoła 
istnieje szereg innych form (spotkania modlitewne, rekolekcje, pielgrzymki itd.), w których ważne 
miejsce przypada muzyce, a w których omawiane tendencje dostrzegalne są równie silnie (por. 
J.DANKOWSKA, S.SKOCZYŃSKI, Pokuta bez piękna.”Twoja Muza”, 2004 nr 2, ss. 60-61). 
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instrumentalnej obsady zespołów czy collage’owej stylistyki) pozostaje w istocie 
ekstremalnie zawężony. Jak twierdzi I.Pawlak, „popiera się zatem śpiewy łatwe, a nawet 
prymitywne, uznając je za najbardziej właściwe. Pojawiła się też tendencja, która usiłuje 
sprowadzić wszystkie śpiewy liturgiczne do formy pieśni (…). Niektórzy zwolennicy tej 
tendencji idą jeszcze dalej: zamiast pieśni – piosenka, w formie lekkiej, łatwej  
i przyjemnej”.394 Muzyka w liturgii nie zawiera żadnych swoistych elementów (nie tylko 
związanych z kontekstem, w jakim występuje, ale nawet żadnych własnych czy choćby 
śladowo idiomatycznych – poza tekstem słownym): po skontrafakturowaniu religijna 
piosenka mogłaby stać się świeckim przebojem. Zaciera się granica między „charakterem 
sakralnym” a żywiołem popkultury.395 

Ujawnia się tu także (jako swoisty element wspomnianego intentio lectoris) „zgubna chęć 
przypodobania się słuchaczowi, która często owocuje religijnym kiczem”.396 Będąc żelazną 
zasadą funkcjonowania popkultury, zasadą, która zakłada szeroki udział odbiorców za 
wszelką cenę, prowadzi ona do obniżania wymagań wobec nich i wobec produktu. 
Eliminuje to przynależne dziełu muzycznemu walory, gdy tymczasem w odbiorze muzyki 
liturgicznej „ważne jest także [jej] słuchanie, przeżycie, medytacja, a nawet kontemplacja”.397  

Konstatowanie tego rodzaju zagrożeń utrwaliło się już w refleksji nad muzyką kościelną. W 
roku 1986 twierdził kardynał J.Ratzinger: „Porzucenie tego, co piękne stało się powodem 
porażki pastoralnej. Wszędzie tam, skąd wyrzucono piękno i gdzie ceni się tylko rzeczy 
użyteczne, coraz więcej widać przerażające zubożenie (…). Muzyka sakralna winna być 
rozumiana jako symbol „bezinteresownego” piękna w Kościele (…). Kościół ograniczający 
się do grania muzyki „modnej”, „popularnej” popada w nieudolność i staje się 
nieprzydatny”.398 Po latach opinii tej wtórował Apel Stowarzyszenia Polskich Muzyków 
Kościelnych („Gwałtownie zmalało zapotrzebowanie na piękno. Jego miejsce zajęła tandeta 
reprezentowana przez kulturę, a raczej przez subkulturę masową. Piętno tej ostatniej wciska 
się do naszych świątyń”) oraz liczne głosy artykułowane podczas I Ogólnopolskiego 
Kongresu Muzyki Liturgicznej w Krakowie (2004).399  

                                                      

394  PAWLAK, op. cit., s. 42. Próbę zestawienia repertuaru liturgicznego z perspektywy 
gatunkowej (pieśń versus piosenka) podjął S.Ziemiański (por. S.ZIEMIAŃSKI, Pieśni i piosenki religijne. 
W: Polska muzyka religijna – między epokami i kulturami, Red. K.Turek i B.Mika, Katowice 2006, s. 118-
128).  

395  Na „żenująco banalny” charakter piosenki liturgicznej wskazywał B.Pociej (por. B.POCIEJ, 
Czy istnieje dzisiaj w Polsce religijna kultura muzyczna? W: Współczesna polska religijna kultura muzyczna 
jako przedmiot badań muzykologii. Zakres pojęciowy, możliwości badawcze. Red. ks. B.Bartkiewicz, S.Dąbek, 
A.Zoła, Lublin 1992, s. 48), zaś na wynikające z upodobnienia stylu piosenek religijnych do piosenek 
świeckich niebezpieczeństwo nadania liturgii charakteru rozrywki S.Ziemiański (por. S.ZIEMIAŃSKI, 
op. cit., s. 124).  

396  Pawlak, op. cit., s. 66. Por. także: K. SZACHOWICZ, Muzyka liturgiczna w parafiach. W: Muzyka 
religijna w Polsce. Materiały i studia. Red. ks. J.Pikulik, T.10, Warszawa 1988, s. 45.  

397  PAWLAK, op. cit., s. 42. 

398  V.MESSORI, Raport o stanie wiary. Wywiad z kard. J.Ratzingerem, Znak 1986, s. 110-111. 

399  Por. m.in.: A.ZAJĄC, Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej  
pop-kultury. W: Musicam sacram promovere, Kraków 2004. 
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W odniesieniu do nowej muzyki kościelnej niemal dosłownie można zatem mówić o 
występowaniu obok siebie kategorii sacrum i profanum oraz o zachodzącym w związku z 
tym konflikcie nie tylko stylistycznym, ale wprost „ideowym”. Tymczasem celom obecności 
muzyki w liturgii (chwale Bożej i uświęceniu wiernych) służyć miały „wszystkie formy 
prawdziwej sztuki”400. Ostatecznie w dzisiejszej muzyce liturgicznej podważane są zarówno 
kanony sztuki muzycznej, jak i gubi się charakter właściwy sferze sacrum. Zarazem 
powszechność oddziaływania tej muzyki (uwzględniając pozycję wyznania rzymskiego  
w Polsce i społeczny status Kościoła) znacząco wpływa na kształtowanie gustów i przekonań 
estetycznych, utrwalanie uniwersalności i dominacji piosenki jako gatunku oraz pojmowania 
dzieła muzycznego (muzyki) jako zjawiska o wymiarze utylitarnym.401 

4. Czwarta sfera to własne środowisko muzyki pojmowanej w wymiarze stricte 
artystycznym. Podejmowane w jej ramach działania w rozpatrywanym tu zakresie i trybie są 
nieliczne, ale symptomatyczne z uwagi na rangę tej sfery w kulturze. Nawet działanie 
epizodyczne, które ujawnia na tyle swobodne podejście do dzieła muzycznego, iż 
powodujące zachwianie jego integralności – bez względu na intencje czy świadomość jego 
autorów - ma tu znaczenie gestu przyzwolenia czy uprawomocnienia tego rodzaju procedur 
płynących z obszaru mającego z natury być gwarantem wierności przekazu. Sposób 
traktowania dzieła muzycznego w popkulturze (swobodny, gdzie: muzyka = rozrywka) 
podejmowany jest w sferze pojmowania muzyki jako sztuki. Przy czym odbiorca rzadko ma 
świadomość dokonanej w ten sposób transformacji dzieła (zmiany jego kształtu, funkcji, 
przesłania): odbiera je jako twór „oryginalny”. Jeśli więc sytuacja ta jest powtarzalna, 
otrzymuje on szereg dzieł w formule zastępników czy namiastek. Tworzy się w ten sposób 
obraz dziedziny muzyki mniej lub bardziej oboczny wobec jej stanu rzeczywistego (jakaś 
„muzyka druga”402). Zbliżenie do konwencji popkulturowej powoduje, iż zatarciu ulegają 
cezury (estetyczne, stylistyczne, aksjologiczne…) między sferą „muzyki wysokiej”  
a muzyczną popkulturą.  

Zjawisko to wyostrza się, gdy łączy się z innym – redukcją repertuaru i ograniczaniem go do 
swoiście pojętego „kanonu” dzieł wyodrębnianego według kryterium standardu 
popkulturowego i potencjalnej powszechności (łatwości) percepcyjnej (także „quasi-
przebojowości”). Konsekwencją tego połączenia jest skłonność do reprezentowania 
dziedziny muzyki i kategorii dzieła muzycznego przez utwory typu „piosenkowego”. 

Wobec statystycznej dominacji we współczesnej kulturze muzycznej opcji popkulturowej,  
w jej relacjach do tzw. kultury wysokiej obserwować można dwojakiego typu tendencje:  
z jednej strony naturalne wchodzenie w kulturową rolę dzieła muzycznego przez wytwory 
popkultury (piosenkę), z drugiej – zjawisko swoistej „adaptacji” dzieła muzycznego 
(repertuaru klasycznego) do konwencji popkultury. 

                                                      

400  Por. Pawlak, op. cit., s. 38. Być może wynikający z tej sytuacji kryzys muzyki liturgicznej 
stanowił – jako rodzaj reakcji na jej bezstylowość i brak cech idiomatycznych – jedną z przyczyn 
renesansu chorału gregoriańskiego (por. W.Hudek, Muzyka liturgiczna w sanktuarium piekarskim 1925-
2000, w : Polska muzyka religijna – między epokami i kulturami, red. K.Turek i B.Mika, Katowice 2006,  
s. 62). 

401  Nota bene wydaje się, iż edukacja w formule piosenkowej powiela w ogólnych założeniach 
procedury, które tak zgubne skutki przyniosły już na gruncie muzyki liturgicznej.   

402  Por.R.CIESIELSKI, Z podumań (muzykalnego) grzybiarza, w: Przestrzenie recepcji muzyki 
współczesnej, red. B.Literska, R.Ciesielski, Zielona Góra 2008. 
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Sytuacja ta pozwala się odnieść do rozróżnienia między 1. „muzyką stosowaną” (w sensie jej 
stałego doświadczania i utożsamiania się z nią w wymiarze społecznym), która – będąc 
obrazem powszechnych preferencji muzycznych – określa realia życia muzycznego; oraz  
2. „muzyką kultywowaną” (w sensie jej szanowania i uznawania) - obszarem traktowanym 
jako właściwe signum kultury. W tak określonej relacji zachodzi sprzężenie zwrotne: 
muzyka kultywowana poddawana jest ukierunkowanym popkulturowo zabiegom mającym 
uczynić ją powszechniejszą, zaś muzyka stosowana, aspirując do uszlachetnienia się, 
wchodzi w rolę muzyki kultywowanej.403 Ta zamiana pozycji utrwala jeszcze, tak dla 
znacznej części dziedziny muzyki charakterystyczne, istnienie nieostrych granic między 
konwencjami, stylami i rodzajami. W zbiorowej świadomości znika poczucie artystycznej  
(i aksjologicznej) odrębności tych muzycznych konwencji, zaciera się jednoznaczność  
i przydatność przykładanych doń kryteriów, poszerzeniu (a w praktyce rozmyciu, gdyż 
fundowanemu już jedynie w wymiarze marketingowym) ulega kategoria dzieła 
muzycznego.     

III. 

Każda ze wspomnianych sfer oddziałuje na kształtowanie się mniemań o dziele 
muzycznym. Każda - mając na uwadze ich odmienny charakter, inne umocowanie w życiu 
muzycznym, działanie według innych uwarunkowań i kryteriów oraz realizację 
zróżnicowanych celów – explicite lub jedynie implicite wskazywać powinna na odmienne 
tegoż dzieła rozumienie. Przedstawione obserwacje wskazują jednakże na wzajemne 
wpływy i tendencję do uwzględniania w pewnym zakresie zbliżonego podejścia do dzieła 
muzycznego. Tenor tego podejścia wyznaczają przesłanki wychodzące z obszaru 
popkultury. Pozostałe sfery świadomie – przez odwoływanie się do jej konwencji - starają się 
w ten sposób obronić   s w o j e  pozycje i wygrać  s w o j e  racje. Prowadzi to wszak do 
rezultatów odwrotnych od zamierzonych.   

Omawiane zjawiska reprezentują szczególną „konsekwencję”, gdy spojrzeć nań  
z perspektywy chronologii doświadczeń odbiorcy. Ukształtowany na wzorcach 
popkulturowych (przedszkole, okres pozbawionej muzyki edukacji w klasach I-III), gdy  
w szkole spotyka się z formułą zorientowanej popkulturowo „edukacji piosenkowej”, 
potwierdza ona jedynie jego dotychczasowe postrzeganie muzyki (jako dziedzinę krótkich, 
efektownych „przebojów” w rodzaju wyżej wspomnianych: Dla Elizy, Marsza tureckiego, 
Życzenia itp.). Działania modyfikujące dzieło muzyczne otrzymują zatem najpierw sankcję 
powszechnej edukacji muzycznej, utrwalane są poprzez uczestnictwo w liturgii, wreszcie 
pojawiają się w profesjonalnym życiu muzycznym. Owa bliskość postaw wobec dzieła 
muzycznego – jego „przysposabianie” dla odbiorcy, sterowanie ku popkulturowo 
zorientowanej jednowymiarowości – tworzy układ w praktyce nie pozostawiający już 
miejsca dla rozwiązań alternatywnych. Wypełnia on bowiem niemal w całości przestrzeń 
życia muzycznego i szerzej: kultury muzycznej. Ta zaś określa horyzont doświadczeń  
i zasadniczo wpływa na kształtowanie się świadomości w zakresie muzyki. Nawet bowiem 
                                                      

403  Kultura bowiem w swym zróżnicowaniu ma strukturę hierarchiczną: zawsze występuje  
w niej jakaś „sfera elitarna”. Kwestia kryteriów jej wyodrębnienia zdaje się tu być drugorzędna  
(w popkulturze mają one z natury charakter pozaartystyczny i pozamuzyczny). Jeśli we współczesnej 
kulturze muzycznej sfery elitarnej nie wypełniają już w całości jej dotychczasowi rezydenci – dzieła 
muzyczne jako twory artystyczne, ich miejsce zaczynają zajmować produkty popkultury: przeboje lub 
twory starające się upodobnić do dzieł muzycznych i w ten sposób łatwiej mogące zająć ich pozycję 
(np. pisane w konwencji popowej utwory określane jako oratoria). 
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jeśli łatwo (choć w istocie niełatwo!) podważać tendencyjne, komercyjne ukierunkowanie 
przemysłu muzycznego, trudne – a w praktyce niemożliwe – będzie zakwestionowanie siły 
wpływów autorytatywnej triady: edukacji, Kościoła i działań płynących ze środowisk 
utożsamiających się najbardziej z muzyką jako sztuką. Kompleksowość społecznego 
oddziaływania tego układu we własnym zakresie (system edukacji, obrzędowość religijna, 
życie muzyczne) a także poprzez media (radio, tv, prasa) i jego ekspansywność oraz 
wzajemne potwierdzanie pewnych postaw i działań prowadzą do tworzenia 
przefiltrowanego przez standardy popkultury, postrzegania dzieła muzycznego.  
W konsekwencji status dzieła muzycznego pozostaje rozchwiany, „rozmazany”, 
niejednoznaczny co do swej ontologii. Rozchwianiu ulegają za tym także kryteria estetyczne, 
aksjologiczne, kulturowe. 

Rozmaite co do natury, sensowności i wartości, dopuszczalne w bardzo szerokim zakresie, 
postmodernistyczne „gry z konwencjami”, za jakie można uznać wszelkiego rodzaju 
„transformacje” dzieła muzycznego, mają swoje racje jedynie wówczas, gdy istnieje 
świadomość ich relacji do owego dzieła jako „oryginału” (dopiero wówczas mogą ujawnić 
się tu sensy i „smaczki”, jak w przypadku znanej piosenki Młynarskiego do muzyki 
Menueta Boccheriniego). Inaczej działania takie pozostaną grami o nieznanych regułach, co 
zawsze podważać będzie wiarygodność przedstawianych w ten sposób dzieł i działać na ich 
niekorzyść. 

IV. 

„Kultura masowa wypiera kulturę elitarną” – pisał już w roku 1960 Stefan Kisielewski. Był to 
w istocie proces wymiany: w poszerzaniu dostępu do kultury (masowość w miejsce 
elitarności) nie doszło bowiem do „upowszechnienia się” muzyki klasycznej („elitarnej”),  
a do powstania nowego typu muzyki („popowej”) przystosowanego dla powszechnego 
odbioru. Kultura masowa odwołała się doń, uwzględniając szereg czynników (od 
percepcyjnych po ekonomiczno-marketingowe). W rezultacie powstał nowy rynek 
muzyczny, nowa publiczność i nowe standardy estetyczne, percepcyjne czy aksjologiczne.  

Ekspansywność popkultury uznać trzeba za jej cechę „naturalną”, zaś wykorzystywanie 
rozmaitych elementów kultury, w tym przysposabianie do swych potrzeb tzw. kultury 
wysokiej, za stały składnik jej aktywności. W rezultacie kultura masowa znacząco oddziałuje 
na cały obszar kultury.        

Współcześnie w procesie tym obserwować można nowe elementy. Po początkowej 
wzajemnej „nieprzenikalności” kultury (muzyki) elitarnej i kultury (muzyki) masowej404, 
naturalnej z uwagi na ich ontologiczną odrębność, odmienne zasady funkcjonowania  
i przynależność do odrębnych porządków405, ujawnia się tendencja do budowania między 
nimi pewnych powiązań, wzajemnego upodobniania się pewnych form i tworzenia hybryd. 
Kultura masowa poszukuje dróg „uszlachetnienia”, wchodzi w relacje z potencjałem muzyki 
klasycznej, robi to jednak tak, by nie tracić swego odbiorcy: nie może zatem odejść od swej 

                                                      

404  Pisał S.Kisielewski, iż po Strawińskim „nożyce między gustami szerokiej publiczności (…)  
i awangardową rewolucją rozwierają się coraz bardziej, te dwa światy w konfrontacji społecznej 
niemal się już ze sobą nie spotykają” (S.KISIELEWSKI, Z muzycznej międzyepoki, Kraków 1962, s. 276).  

405  Muzyka rozrywkowa tłumaczy się w wymiarze swej kulturowej funkcjonalności, muzyka 
artystyczna zaś w wymiarze kryteriów aksjologicznych (jako jej autonomicznych norm), rozumienia 
dzieła i jego świadomej recepcji (por. K. MORACZEWSKI, op. cit., s. 201). 
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konwencji, a jedynie nadać jej „klasycyzującą” zewnętrzność. Z drugiej strony – nadal 
uwzględniając wymogi swej konwencji - stara się „oswoić” tradycyjny klasyczny 
repertuar.406 

We współczesnej kulturze jako całości ma miejsce zjawisko poddawania się i upodobniania 
się do konwencji popkulturowych w obszarach odeń z natury odległych. W edukacji czy  
w sferze religii dzieło muzyczne zmienia wówczas swój idiom, a tworzone w ramach tych 
obszarów nowe dzieła często orientowane są na konwencję popkultury. Jej ekspansja sięga 
do obszarów dotąd autonomicznych, modyfikuje ich racje i standardy. Ulegają jej obszary 
wobec niej z natury opozycyjne: wprowadzają jej elementy do swoich metod i procedur, 
widząc jej skuteczność w szerokim oddziaływaniu, starają się dzięki jej łatwej, masowej 
przyswajalności zyskać lepszą pozycję w kulturze i w świadomości swych odbiorców.  

Obszary te, od kilku dziesiątków lat tracąc muzyczny „rząd dusz” (co wobec skuteczności 
mechanizmów przemysłu muzycznego – z jednej strony, oraz wymagań stawianych przez 
sztukę – z drugiej, wydaje się zjawiskiem zupełnie naturalnym), poprzez działania, które 
odbierają muzyce preferowane w tych obszarach jej walory, pogłębiają jeszcze tę tendencję, 
nie mogąc zaproponować nic innego, jak tylko obnażające swą nieautentyczność hybrydy.  
Z pola obserwacji i kręgu doświadczeń odbiorcy znika pewna sfera rzeczywistości 
kulturowej, nie poddająca się w swej istocie rozumieniu jako prosta suma swych 
składników. Sfera ta ma ze swej natury charakter synergetyczny, nie wyczerpujący się  
w wąskim oglądzie analityczno-naukowym, przeciwnie: mający walory, których próżno 
szukać w popkulturze (choćby: typ narracji, wyrazowość, transcendentność itd.). W sytuacji 
utraty zaufania do ściśle scjentystycznego obrazu świata to właśnie tak ukształtowane dzieło 
muzyczne wpisuje się w potrzebę transcendencji. Tymczasem wtłaczane jest w obcą sobie 
dosłowność, w sztucznie przypisywane mu egzegezy i utylitarne sensy, które próbują nadać 
mu - równie jak orientacja scjentystyczna złudny – wymiar pełnej i simplicystycznej 
poznawalności, co „sztukę” redukuje co najwyżej do „wiedzy”. Dzieło muzyczne posiada 
swoiste cechy, wyrafinowaną formułę i stąd wymaga adekwatnych – podobnie 
wyrafinowanych, kompetentnych i subtelnych - form przekazu, nie zaś procedur 
tendencyjnie upraszczanych i gubiących w ten sposób wiarygodność jego artystycznych 
relacji i estetycznych konsekwencji. Dzieło muzyczne pozostaje nieustannym (percepcyjnym, 
interpretacyjnym, recepcyjnym) wyzwaniem tak dla pojedynczego odbiorcy, jak  
i w perspektywie kulturowej (która to właściwość z kolei całkowicie obca jest popkulturze). 
W kształcie, w jakim często pojawia się w kulturze (w tym w tych jej sferach, które w sposób 
zasadniczy wpływają na powszechne orientacje muzyczne), traci ono swój potencjał, dzięki 
któremu właśnie mogłoby stanowić atrakcyjny przedmiot artystyczny. 

Odbiorcy podchodzący do dzieła muzycznego bez uprzedzeń, a często z trafną intuicją co do 
jego formuły, spotykają się z jego namiastkami i typem refleksji w stosunku doń obocznej.  
W istocie to nie popkultura, z właściwą wszak dlań zaborczością i nastawieniem na 

                                                      

406  Przykładem kumulującym rozpatrywane tu relacje może być wykonanie Ravelowskiego 
Bolera na festiwalu Woodstock w Żarach. Ze względów percepcyjnych utwór został przedstawiony  
w wersji skróconej. Czy jest to rzeczywiste budowanie muzycznych mostów, promocja klasyki itd., 
czy jedynie gest propagandowy (w trybie: „na Woodstocku grała nawet orkiestra symfoniczna” czy 
„nawet Ravel jest z nami”)? Na marginesie: czy ktoś zbadał, ilu woodstockowiczów sięgnęło po tym 
wykonaniu po Ravela lub inne klasyczne dzieła? 
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masowość ruguje z kultury współczesnej dzieło muzyczne: jego pozycja coraz częściej 
podważana jest w obszarach programowo dbających o przekazywanie i utrwalanie wartości 
artystycznych. Z tych obszarów płyną fałszywe sygnały, z których implicite wynika, iż 
dzieło muzyczne jedynie pozornie otwiera „inne światy”, zaś tak naprawdę jest jedynie 
nieco bardziej szlachetną i odświętną formą rozrywki. To wciąż niechlubne konsekwencje 
złudnych założeń o możliwości „upowszechnienia” muzyki artystycznej (tak, jakby była to 
dziedzina odrębna od innych, spolaryzowanych w wymiarze społecznego nimi 
zainteresowania i stopnia posiadanych wobec nich kompetencji).407 

Pozostaje pytanie o motywy takich działań. Wydaje się, że jeśli jest to swoista inicjacja w 
nowy dla odbiorcy obszar, zabiegi takie mogą mieć swój sens i perspektywy. Inaczej, gdy 
stają się one stałym modusem postępowania, tworząc i utrwalając w doświadczeniu 
słuchacza ową jedyną, „przybliżoną” wizję dzieła muzycznego – jego ersatze, hybrydy  
i mutacje. Zachwiane zostają wówczas wszelkie relacje w ramach sytuacji komunikacyjnej,  
a zwłaszcza podstawowa tu relacja między twórcą (dziełem) a odbiorcą: przestaje istnieć jej 
podmiotowość, co implikuje pytanie o racje takiego sposobu porozumiewania się  
i poznawania rzeczywistości.408 Jego skutki to – w wymiarze publicznym i jednostkowym - 
nierozróżnianie porządku orientowanego na racje artystyczne i porządku regulowanego 
racjami popkultury: eliminacja podstawowego narzędzia oglądu współczesnej kultury 
muzycznej. 

Opisane zjawiska pozwalają się ująć w kilku zasadniczych rysach. W obszarze kultury 
muzycznej regulowanej instytucjonalnie i stąd generującej powszechne oddziaływanie 
zachodzą zatem: 

- redukcja repertuaru muzycznego, 

- podabnianie zredukowanego repertuaru do konwencji popkulturowej, przy jednoczesnym 
deklarowaniu zachowania ciągłości i wartości przekazu kulturowego (w edukacji409) czy 
dbałości o adekwatność charakteru muzyki do liturgii (w muzyce kościelnej), 

- uznanie bądź przyzwolenie (implicite lub explicite) na poddanie dzieła muzycznego 
tendencyjnym transformacjom w imię haseł: „upowszechniania”, „otwartości”, 
„atrakcyjności”, „przystępności” - w istocie będące często jedynie tolerowaniem obecności 
muzyki w ramach określonych dziedzin czy przedsięwzięć i jej instrumentalnym 
traktowaniem, 

- tworzenie i utrwalanie monistycznego horyzontu współczesnej kultury muzycznej,  
w którym obszary o znacznym autorytecie i zasadniczym oddziaływaniu społecznym  
w praktyce niemal ów horyzont wypełniają, waloryzując i wzajemnie potwierdzając   
rzekomą uniwersalność i znaczenie konwencji popkulturowej, co w praktyce w znacznym 

                                                      

407  „Muzyka artystyczna jest więc skazana na elitaryzm” – pisał wprost K.Moraczewski 
(K.MORACZEWSKI, op. cit., s. 211).  

408  Por. R.CIESIELSKI, Muzyka w „Muzyce”..., op. cit., s. 150-151. 

409  Por. sformułowania celów powszechnej edukacji muzycznej w programach przedmiotu 
Muzyka: Program szkoły podstawowej. Muzyka, Warszawa 1985, Program liceum ogólnokształcącego 
i technikum, Warszawa 1985; Program nauczania początkowego, Warszawa 1992; A.Twardowska, 
I.Pisarkiewicz, Program nauczania. Muzyka. Szkoła podstawowa, Warszawa 1999; P.Piątek, Muzyka. 
Gimnazjum I-III. Program nauczania, Poznań 2000.   



219 

 

stopniu eliminuje dzieło muzyczne jako przedmiot artystyczny z praktyki kulturowej  
i społecznej świadomości. 

 

* * * 

Na koniec zasadne chyba pytania: czy przedstawione refleksje tyczące współczesnego 
postrzegania i traktowania dzieła muzycznego mieszczą się w obszarze: „muzyka między 
kulturą a naturą”; czy źródła przywołanych tendencji w podejściu do dzieła muzycznego 
leżą po stronie „natury” czy „kultury” (precyzyjna odpowiedź wymagałaby najpierw 
zdefiniowania obu pojęć, co otworzyłoby nowe zagadnienie)? 

Jeśli przyjąć, że kultura stanowi dla człowieka zawsze jakieś wyzwanie, wymaganie 
zaangażowania i aktywności, ujawnienia wrażliwości, użycia intelektu, potrzeby prawdy, 
estetycznego ładu i wartości, „dążenia ku” i w konsekwencji aktu wolincjonalnego (np. 
podjęcia decyzji o jedzeniu nożem i widelcem), zaś „naturą” (tegoż człowieka: naturą 
ludzką?) jest unikanie wszelkiego wysiłku, wyzwań i odpowiedzialności, niechęć do 
działania, brak wyższych aspiracji, a w to miejsce raczej poddanie się ludyczno-
hedonistycznej koncepcji własnej egzystencji i pójście drogą swoistej „natury” (np. jedzenia 
rękami) – wówczas rzecz ma swe korzenie w (ludzkiej) naturze, choć manipuluje przecież 
dobrem (też ludzkiej) kultury. W kontekście powyższego przeważająca część współczesnej 
kultury muzycznej zorientowana jest na ową (ludzką) „naturę”, zaś obserwowane tendencje 
(dokonywane wszak przez kulturę i na jej gruncie) wynikają z jej poddania się presji owej 
„natury”. Z innej perspektywy: jeśli kultura jest rodzajem sublimacji natury (np. „naturalne” 
(?) ludzkie emocje ujmowane w materii dźwięku zyskiwały wymiar artystyczny - 
przechodziły do „kultury”), to „naturalistycznie” zorientowana popkultura odwraca ów 
kierunek, rezygnuje z potencjału kultury, zmierzając ku (ludzkiej) „naturze”, a zarazem chce 
być uznawana za (choćby) pop-„kulturę” (wobec społecznej akceptacji „naturalne” zyskuje 
wówczas status „kulturalnego”). To nie tylko odwracanie Schellerowskiej hierarchii spraw, 
ale pomieszanie właściwych dlań porządków. 
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JESTEM IRONISTKĄ 

Maciej Jabłoński  
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 

 

To nie jest tekst o zmianie płci, choć gdyby jego autor posiadał zdolność nagłego i sku- 
tecznego przeistoczenia się w poetę, to, jak pokazuje przypadek Ricardo Reisa, jednego 
z heteronimów Fernando Pessoi, taka zmiana płci byłaby możliwa bez większych 
przeszkód.410 Szczęśliwie, literatura i tym razem zyskuje przewagę nad biologią a poezja ma 
moc niezrównaną. 

 Skąd zatem to tytułowe wyznanie i dlaczego miałbym nazywać siebie ironistką? Jak się 
rychło okaże chodzi o kwestię nie błahą, mimo, iż początek zapowiada atmosferę 
postmodernistycznej gry a może nawet rozradowania. Przyjmując tedy ton poważny, plotę 
spokojnie warkocz gordyjski ze znaczeń jakie można przypisać ironii. W efekcie układam go 
tak, by potem z łatwością, bez nadmiernych gestów, wysupłać pojedyncze włosy z warko-
cza, a zwłaszcza te, których symbolika rozpina się między sensem płodności a sensem 
duchowego bogactwa człowieka.  

 Zacznijmy jednak od kwestii ogólnych. W nieco tendencyjnie zaplanowanym polu znaczeń, 
którym ironia wyznacza miejsca i relacje względem siebie, pierwszą pozycję zajmuje 
diagnoza współczesnego świata, kultury i człowieka. Ironia, jak wiemy, działa jako oręż 
przeciw starym i nowym, a pewnie i przyszłym, zniewalającym systemom: politycznym, 
społecznym, czy aksjologicznym. Staje się znakiem rozczarowania upadkiem utopijnych 
oczekiwań, wiecznego niespełnienia i zagubienia człowieka wieku Auschwitz, który trwa do 
dzisiaj. Destrukcja, wobec której miara świata okazuje się nieuchwytna prowadzi ku 
rozpaczy lub samobójstwu wywołanymi niemocą wypowiedzenia prawdy, rozumianej jako 
najwyższe kryterium ładu. Próbując zrównoważyć dramat istnienia ironią właśnie, ulegamy 
jednak złudzeniu, że ironicznym dystansem uda się przywrócić utracony spokój i porządek. 

Antyczna tradycja wyposażyła nas w zdawałoby się wiecznotrwałe i skuteczne słowa 
i pojęcia, z pomocą których do niedawna całkiem dobrze sobie radziliśmy. Takim słowem 
była wówczas „ironia” i sokratejskie wezwanie do budowania tożsamości człowieka za jej 
pośrednictwem. Sokratesowi w tym procesie pomagało głębokie przekonanie o skuteczności 
dialogu jako podstawy filozofowania, czyli dziwienia się.411 Błyskotliwe rozwinięcie tej 
zasady, jej wzmocnienie wsparte na poszukiwaniu tego, co wyjątkowe, co czyni sytuację 
dialogu niepowtarzalną i intensywną, zawdzięczamy Diogenesowi z Synopy, dalekiemu 
uczniowi Sokratesa.412 Powiada on o terapeutycznej funkcji ironii, a przede wszystkim 
autoironii. Powiada wreszcie o swoistym zwielokrotnieniu, którego doznać może każdy 
podmiot poprzez ironiczny dialog z drugim podmiotem, z drugim człowiekiem. Owocny 

                                                      

410  GEORGE STEINER, Nauki mistrzów, tłum. J. Łoziński. Poznań 2007, s. 66. 

411  PLATON, Teajtet, tłum.Wł.Witwicki. Kęty 2002, 155d. Także: ARYSTOTELES, Metafizyka, 
tłum.K.Leśniak. Warszawa 1983, 982b. 

412  PIOTR ORLIK, Podmiotowość i wrażliwość. W: Meandry podmiotowości. Red. P.Orlik. Poznań 
2001, s.29-36. 
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dialog, wzmacnianie tożsamości jednego podmiotu przez kontakt z innymi, autoterapia – to 
te znaczenia „ironii”, które tworzą pierwszy mój obszar odniesienia. Symbolika płodności,  
o której była mowa wyżej, zbiega się w tym miejscu metaforycznie z modelem ironii, który 
nazywany bywa „subiektywistycznym” (Michał P. Markowski), żywiącym się niczym 
nieograniczoną, nieskrępowaną podmiotową refleksją. Ironista jest niczym „tęgi poeta” 
(strong poet) Harolda Blooma, wynajdujący nowe słowa, kształtujący nowe języki jako 
„przewodnik gatunku”.413 

Dwudziesty wiek niewyobrażalnie osłabił moc tych słów i pojęć, pogmatwał znaczenia, 
a dziedzictwo antyku w tym zakresie wystawił na ciężką próbę. Z tym większym 
zainteresowaniem przyglądam się filozofom i humanistom, którym przyszło na myśl by po 
nie sięgnąć ponownie i podjąć próby odbudowy naszego pogruchotanego słownika.  

Jednym z tych najciekawszych filozofów jest Richard Rorty, „człowiek pogodny”, jak 
powiadał o nim George Steiner, co nie jest bez znaczenia, nawet w nauce, a nawet w 
muzykologii. Otóż ów „pogodny człowiek” zbudował gmach swojej myśli filozoficznej, 
społecznej i politycznej na triadzie (dalekie echo Charles’a S. Peirce’a), w skład której 
wchodzą: tolerancja, solidarność i ironia właśnie. W triadzie tej tolerancja jest elementem 
mediacyjnym, tworzącym warunek formalny zaistnienia pożądanego ładu społecznego. 
Pośredniczy ona w procesie funkcjonowania społeczeństwa złożonego z autonomicznych, 
kreujących siebie podmiotów – ironistek i umożliwia wyjście ku pożądanej solidarności.  

 Z postmodernistycznej lekkości i z powodu poprawności politycznej, Rorty operuje 
określeniem „ironistka”, utrzymując, że jest nią każdy, kto gotów jest uczestniczyć w triadzie 
i spełnić trzy warunki. Zacytujmy filozofa414: 

ma radykalne i ciągłe wątpliwości co do słownika, którego na bieżąco używa, ponieważ inne 
słowniki zrobiły na nim wrażenie; 

uświadamia sobie, że argument umieszczony w jego obecnym słowniku nie może ani 
poprzeć, ani rozwiać tych wątpliwości; 

jeżeli filozofuje na temat swej sytuacji, nie może myśleć, że jego słownik finalny (katalog 
ostatecznych wyborów światopoglądowych) jest bliższy niż inne słowniki. 

Ironia, podążając śladem Rorty’ego, wyraźny wymiar etyczny: ironistka bowiem nie 
zamierza nikogo obrazić, nikogo wykluczać, ma za przewodnika tolerancję, szuka prawdy w 
nieskrępowanej dyskusji mając na uwadze tymczasowość podjętych ustaleń. Rorty mówi 
wręcz o „powadze ironii”, gdyż prowadzi ona do postawy antydogmatycznej, broni przed 
fundamentalizmami Wiary i Wiedzy. Ironistka musi też chcieć filozofować na temat sytuacji 
w jakiej się znajduje. W eseju Etyka zasad a etyka wrażliwości z 1991 roku Rorty uzupełnia 
pole semantyczne, na którym swobodnie porusza się ironistka, o takie słowa i pojęcia, jak 
„wrażliwość”, „wyobraźnia”, „swoboda myślenia”, „otwarcie na alternatywy”, 
„niepewność”. Rortianski Sokrates jest chorobliwie niepewny, zadaje pytania i nie oczekuje 
ostatecznych odpowiedzi. Ten, jak powiada Rorty, „krytyk literacki” stawia na sztukę a nie 
na naukę jako na centralny składnik kultury. Jego zadanie jako nauczyciela „polega na sianiu 

                                                      

413  ANDRZEJ SZAHAJ, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o 
postmodernizm. Wrocław 2002, s.85. 

414  Ibidem, s. 84-85. 
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niepokoju, wywoływaniu wątpliwości” i wskazywaniu na te książki, dzięki którym 
„pożądany niepokój przybierze jeszcze bardziej złożona formę”.415    

 Co na to wszystko muzykologia? Czy jesteśmy dziś w stanie zdefiniować obszar 
współpracy muzykologii uczonej  z literaturą,  z którego dałoby się wyprowadzić kilka 
ciekawych a może nawet doniosłych przyszłych pytań poznawczych z korzyścią dla naszej 
dyscypliny? Już od pewnego czasu czynią tak bliskie nam antropologia i historia, ta ostatnia 
zaś, myślą i piórem Ewy Domańskiej, wytycza drogę ku „historii niekonwencjonalnej”, co 
może i nas, muzykologów, zaciekawić. Gdybyśmy bowiem, w wyobraźni, w miejsce słowa 
„historia” podstawili słowo „muzykologia”, to prezentacja różnic między „historią 
tradycyjną, konwencjonalną, akademicką” a „historią niekonwencjonalną”, dokonana przez 
Domańską, wyglądałaby – odpowiednio - następująco: * epistemologia vs etyka i estetyka;   

* konwencjonalność vs wartości; * opis vs przedstawianie; * obiektywizm vs subiektywizm; * 
związek przyczynowo-skutkowy vs zaburzenie tego związku, myślenie metaforyczne;  

* prawda vs szczerość; * czas linearny vs luki, fragmenty; * fetysz faktu i genezy vs krytyka; * 
realistyczny styl narracji vs eksperymenty z różnymi stylami.416  

Jednym z tematów, który łączy wielu z wymienionych tu badaczy jest rola zwrotu etycznego 
w badaniach humanistycznych, który jak w soczewce skupia gros zacytowanych wyżej 
parametrów „historii niekonwencjonalnej”. „Krytyka etyczna – jak napisałem w innym 
miejscu - zbudowana jest na fundamencie tyleż kontrowersyjnym, co inspirującym, (…), na 
ciągłości między lekturą a życiem, między książką czy muzyką a splotem myśli i postaw 
przez nie wywołanych. Istnienie ścisłego związku między dziełem sztuki (czytać, aby żyć – 
powiada Martha Nussbaum) a jego doświadczeniem skłania odbiorcę do poszukiwania 
często skomplikowanych i nie przewidzianych ani przez niego ani w ramach zamiaru 
komunikacyjnego samego dzieła, heterogenicznych odniesień, które mogą służyć zarówno 
wzbogaceniu jego kondycji, służyć lepszemu – bardziej empatycznemu i wzajemnemu życiu, 
tworzyć rozmaite interakcje w przestrzeni Międzyludzkiego, jak i rozbudzaniu postaw 
wobec innych dziedzin sztuki; w szerszej zaś perspektywie – spontanicznemu rozwojowi 
kultury krytycznej”.417 Ten głęboko humanistyczny ton krytyki etycznej pobrzmiewa coraz 
głośniej u niektórych muzykologów. Julian Johnson w „Who Needs Classical Music?” (2002) 
kreśli obraz muzyki jako środka umacniania autentycznej podmiotowości, etycznej afirmacji 
tego, co w nas głęboko ludzkie. Muzyka ta służy „odkupieniu”. Podobne wątki uruchamia 
Lawrence Kramer w „Why Classical Music Still Matters” (2007).   

Krytyka etyczna objęła w pierwszym rzędzie swoim zainteresowaniem przedmiot 
szczególnie wymagający, tj. problem Zagłady i jej konsekwencji w sferze kultury i sztuki. 
Zdaniem wyznawców zwrotu etycznego, humanistyka nie może już dłużej posługiwać się 
wyłącznie empiryczno -  analityczną perspektywą badań i realistyczną narracją, gdyż 
charakter problemu, jego radykalna transgresywność, domagają się usilnie zmiany narzędzi 
badawczych i zmiany stosunku do historii – nauki jako jedynej prawomocnej perspektywy 

                                                      

415  RICHARD RORTY, Etyka zasad a etyka wrażliwości. „Teksty Drugie” 1/2, 2002, s.51. 

416  EWA DOMAŃSKA, Historie niekonwencjonalne. Poznań 2006, s. 78. 

417  MACIEJ JABŁOŃSKI, „O czym nie można mówić, o tym trzeba mówić z wnętrza”. Niepewna 
myśl muzykologa z powodu „Obrony żarliwości” Adama Zagajewskiego. „Res Facta Nova” 9 (18) 
Poznań 2007, s. 188. 
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poznawczej przeszłości. Ponadpółwieczna historia zmagań intelektualnych i artystycznych  
z rozległą problematyką Zagłady, pokazała wprawdzie, że być może Theodor W. Adorno 
nie miał racji zakazując poezji po Auschwitz, lecz nie dała, bo nie mogła dać, 
satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle mamy prawo mówić, pisać, czy 
przedstawiać Holocaust. Giorgio Agamben we wstrząsającym studium „Co zostaje  
z Auschwitz ” pisze: O Szoa „ niepodobna zaświadczyć ani od wewnątrz, bowiem nie 
sposób dać świadectwa z wnętrza śmierci (…), ani od zewnątrz, gdyż osoba postronna, (…) 
(outsider) z definicji nie uczestniczy w owym zdarzeniu”.418 

Dla muzykologii „niekonwencjonalnej”419, w sensie zasugerowanym wyżej, takim 
pretekstem literackim, o którym pragnę rozmyślać dłużej niż trwa ten referat, jest tekst 
„Nienawiść do muzyki” Pascala Quignarda, o którym oprócz mnie napomykało jeszcze – co 
chcę podkreślić – kilku młodszych autorów (Sławomir Wieczorek, Anna Koszewska). Chcę 
czytać ten tekst „z czasu i o czasie marnym” na zarysowanym już wcześniej tle ogólno- 
humanistycznym, pożytecznym dla myślenia o muzykologii, która nie ma unikać turbulencji 
współczesnej humanistyki i drążyć stare słowniki. Muzykologii, która odnajduje siebie  
w szerokiej perspektywie, wykraczającej poza umiłowany przez wielu członków naszej 
wspólnoty, model empiryczno-analityczny.  

Że tekst Quignarda był dla mnie poruszający, pozostało do dziś faktem niezmiennym. 
Trzeba jednak było znaleźć uzasadnienie dla jego „ironicznej” muzykologicznej obecności, 
podpierając się ponownie zdaniem Domańskiej, która pisze, że w postawie historyka – 
czytaj: muzykologa – niekonwencjonalnego mieści się również skłonność do rebelii.420 

Esej Quignarda należy do wypowiedzi o szczególnej wymowie, gdyż oskarżając muzykę, że 
„…jako jedyna ze sztuk wzięła udział w eksterminacji Żydów”, wychodzi z punktu 
widzenia ontologii, nie zaś funkcji.421 Nie chodzi tu bowiem o powszechnie znane fakty, 
które mówią o umiłowaniu muzyki przez nazistowskich oprawców ani o rolę obozowych 
orkiestr, ani nawet o twórczość powstałą jako świadectwo doświadczeń, o których być może 
inaczej nie da się opowiedzieć jak tylko przez muzykę. Nie ukrywałem i nie ukrywam 
zdziwienia: skąd taki radykalizm poglądów wobec rozlicznych świadectw płynących  
z otchłani Zła, że to właśnie muzyka pozwalała przetrwać, że to muzyka dawała nadzieję na 
nierychłą transformację więźnia obozu w muzułmana.  

Dla Quignarda, który – jak sam się zwierza – „kochał muzykę najbardziej”, ważne jest dziś, 
że to ona „[muzyka] przyspieszała koniec” (Szymon Laks), że „w łagrze muzyka ściągała na 
dno” (Primo Levi), że rytuał odczłowieczenia, przejścia od żywego godnego człowieka do 
przedmiotu poddanego unicestwieniu i obróbce, odbywał się w takt muzyki Franza 
Schuberta, Johanna S. Bacha, Wolfganga A. Mozarta, czy Johanna Straussa.422 Francuski 

                                                      

418  GIORGIO AGAMBEN, Co zostaje z Auschwitz, tłum. S.Królak. Warszawa  2008, s. 35. 

419  Przyznaję, że termin „niekonwencjonalny”, zaproponowany przez Ewę Domańską  
w cytowanej książce (patrz przyp. 7), jest mało trafny. Powtarzam go tu nieco mechanicznie, 
pozostawiając sobie prawo do zaproponowania w przyszłości innego terminu. 

420  EWA DOMAŃSKA, op. cit., s. 78. 

421  PASCAL QUIGNARD, Nienawiść do muzyki, tłum. E.Wieleżyńska. „Literatura na świecie”, 1-2, 
2004, s. 183-199. 

422  Ibidem, s. 185. 
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pisarz, brzmiąc jak dalekie ale słyszalne echo Benjaminowskiej troski o sztukę, która  
w wieku rozwoju techniki i poprzez możliwość jej ustawicznego reprodukowania traci 
„aurę”, powiada, że użycie muzyki w naszych czasach stało się „nachalne i odpychające”. 
Muzyka rozbrzmiewa, atakuje, irytuje, dochodząc do nas zewsząd, ośmieszając i zwodząc 
nasze zmysły, gdyż „przy spotkaniu z muzyką ucho nie może się zamknąć”. Nie ma przed 
nią ucieczki „(…) nawet na plażach, (…) nawet w obozach śmierci” – pisze francuski 
filozof.423  

Quignard po wielokroć powtarza, że związki muzyki i władzy są niepodważalne. Muzyka 
ma władzę, o czym przekonała nas zarówno  dramatyczna przygoda Ulissesa, który fortelem 
wymyka się muzyce – śmierci, jak i utopia Państwa, gdzie – jak pisał Zbigniew Herbert – 
„boski Plato ostrzegał - / Zmiany stylu muzyki / powodują przewrót społeczny / obalanie 
praw”. Nawet Kafkowska odwrócona interpretacja przygody Ulissesa wyrażona  
w Milczeniu syren została schwytana w pułapkę muzyki dzięki Tomaszowi Sikorskiemu.424 
Muzyka wymusza na nas posłuszeństwo: akustyczne, rytmiczne i cielesne; wdziera się  
w ciało, uzależnia je do tego stopnia, że wielu artystów, ocalałych z Zagłady, porzuciło 
bezpowrotnie muzykę lub też nie chciało o niej mówić, przez czas jakiś lub nigdy. Niezgoda 
na owo posłuszeństwo, o którym rozprawiali Platon, Tukidydes, Lew Tołstoj i Laks, 
prowadzące do utraty podmiotowości i godności jest kluczowym momentem tekstu 
„Nienawiść do muzyki”. 

Problem jest jednak nie w samym tekście Quignarda. Ta wypowiedź potrzebna jest nam jak 
prowokacja, która wywołuje pasjonującą problematykę etyczną o dużo szerszym zakresie. 
Po pierwsze, chodzi o to, czy sztuka ma naturę etyczną, co o tym decyduje i czy wszystkie 
sztuki w jednakowym stopniu ową etyczność wykazują; po drugie, jaki sposób istnienia 
można przypisać „wartości” etycznej sztuki, czy ma ona charakter immanentny, istotowy, 
jak sugeruje w odniesieniu do sztuki muzycznej Anna Koszewska, czy funkcjonalny, 
heterogeniczny, który polega z grubsza na tym, że w pewnych okolicznościach i przy pewnej 
interpretacji, która bierze pod uwagę nieautonomiczny i impresywny status muzyki, może 
ona powodować i powoduje postawę etyczną? Po trzecie, czy „wartość” etyczna sztuki,  
w tym sztuki muzycznej, ma lub może mieć charakter pozytywny, czy odwrotnie – 
negatywny, co w świetle stanowiska Quignarda jest pytaniem, którego nie możemy ominąć. 
Odpowiedź na to pytanie, będzie wbudowana w problematykę relacji sztuki do zła, jak 
również tego, czy zło może rodzić wybitną sztukę, o czym przekonują nas przykłady 
twórczości Jeana Geneta, Louisa-Ferdinanda Celina, czy markiza de Sade’a. Po czwarte 
wreszcie – jaki tryb narracji należy przypisać danemu, konkretnemu paradygmatowi 
etycznemu, w obrębie działania którego znajduje się interpretowane dzieło, czy sztuka  
w ogóle. „Mroczna”, urywana, nie stroniąca od dobitnego słownika, często regresywna 
narracja, którą stosuje Quignard spełnia z nawiązką postulat prowokacji. Autor nie 
fetyszyzuje kryterium zgodności z faktami, ostentacyjnie eksponuje subiektywność, ból  
i mocuje się z  niesprawnym słownikiem. Bardziej w imię duchowego bogactwa człowieka, 
niż dla ścisłości i wiarygodności w sensie, który przynosi satysfakcję nauce. Tekst Quignarda 
jest atopiczny: osobliwy, dziwaczny, brzmi dla nas obco, wręcz niedorzecznie, jak sama teza 
o „grzechu muzyki”. Sam zaś Quignard jawi się tym tekstem jako atopos (jak Platon mawiał 
o Sokratesie), jako ktoś, kto „nie jest na swoim miejscu”, kogo dojmująco uwiera wciąż nam 
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nieprzychylna i agresywna rzeczywistość, rzeczywistość odmowy dialogu (wyzwaniem jest 
też dialog z tekstem Quignarda).   

Ludwig Wittgenstein napisał w komentarzu do wydawcy „Traktatu”, że „(…) moja praca 
składa się z dwu części: z tego, co w niej napisałem, oraz z wszystkiego, czego nie napisałem. 
I właśnie ta druga część jest ważna”.425 W moim tekście nie znalazło miejsca wiele wątków: 
nie wypowiadam się bliżej o filozofii Rorty’ego, nie zagłębiam w argumenty przeciwników 
artystycznego przedstawiania Holocaustu (np. komedie obozowe), nie wspominam  
o estetyzacji zła, co w czasach masowego terroru w których żyjemy, jest wielkim problemem 
filozoficznym i etycznym; pokazał nam to Karl-Heinz Stockhausen po ataku na World Trade 
Centre, nazywając wydarzenie z 2001 roku „największym dziełem sztuki o wymiarze 
kosmicznym”. Wreszcie - nie daję jasnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania o etyczne 
wartości sztuki, a zwłaszcza muzyki. To, co najważniejsze pozostało chwilowo poza tekstem 
ale domaga się rozważnego namysłu. Nie da się bowiem przejść obojętnie obok myśli 
Quignarda i nad konsekwencjami, które – także w nas – wywołują. 

 

                                                      

425  Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico – Philosophicus, tłum. B.Wolniewicz. PWN 1997,  
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KOMPOZYTORSKA „WĘDRÓWKA” TADEUSZA KASSERNA  
PO STYLACH MUZYCZNYCH  

W ŚWIETLE TEORII LEONARDA B. MEYERA 

Violetta Kostka 
Akademia Muzyczna, Gdańsk 

 

Cechą charakterystyczną twórczości muzycznej Tadeusza Kasserna jest duże zróżnicowanie 
stylistyczne potwierdzone w literaturze muzykologicznej różnych okresów426. Oto 
zestawienie utworów w tych samych formach i gatunkach muzycznych uwypuklające tę 
cechę:  

1) mieniący się barwami Koncert na głos i orkiestrę i jednobarwny, nawiązujący do baroku 
Koncert na orkiestrę smyczkową,  

2) zakorzeniona w muzyce przedklasycznej I Sonatina fortepianowa i epatująca dawnymi 
melodiami Sonatina kolędowa na fortepian,  

3) wielkoobsadowa opera seria The Anointed i kameralna i dowcipna Comedy of the Dumb 
Wife,  

4) liryczne pieśni do słów Tadeusza Micińskiego i zabawna Ballada o wieprzu i pieprzu do 
słów Jana Brzechwy,  

5) neorenesansowe Motety kopernikowskie na chór mieszany a cappella i prosta fakturalnie, 
zbudowana na góralskich melodiach Suita orawska na chór męski i głosy solowe. 
Występująca u Kasserna sytuacja stylistyczna nie dziwi, kiedy weźmiemy pod uwagę, że 
pierwsza połowa XX wieku jest nazywana czasem przyspieszenia stylistycznego. Akcent na 
to zjawisko położył już w latach 60. XX wieku William Austin427, a o różnorodności stylów 
indywidualnych, a nawet o różnorodności stylów jednego twórcy pisało wielu następnych 
badaczy muzyki. Zofia Helman omawiając przemiany stylistyczne Strawińskiego  
i kompozytorów francuskich użyła nawet charakterystycznego określenia - „wędrówki” 
stylistyczne428. 

W związku ze zróżnicowaniem stylistycznym muzyki Kasserna interesującą kategorią 
badawczą do porządkowania i opisu tej twórczości wydawała się kategoria stylu 
muzycznego. Jak wiadomo, pojęcia styl używano już w XVII wieku, ale najważniejsze prace 

                                                      

426  STEFAN PORADOWSKI, TADEUSZ ZYGFRYD KASSERN. (Współcześni kompozytorzy polscy, 6), 
„Muzyka” 1937, nr 6; MICHAŁ KONDRACKI, Życie muzyczne w USA. I. Nowy Jork. Uwagi wstępne. 
Kassern. Muzyka polska w Nowym Jorku, „Ruch Muzyczny” 1957, nr 3; ADAM MRYGOŃ, Tadeusz 
Zygfryd Kassern, (w:) Muzyka źle obecna, red. Krystyna Tarnawska – Kaczorowska, Warszawa 1989; 
ELŻBIETA ZWOLIŃSKA, Die Kopernikanischen Motetten von T. Z. Kassern, (w:) Festschrift Christoph Mahlings 
zum 65. Geburstag, red. A. Beer,  t. 1, Tutzing 1997. 

427  WILLIAM AUSTIN, Music in the 20th Century, Londyn 1966, s. 24-41. 

428  ZOFIA HELMAN, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985, s. 34. 
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metodologiczne powstały w XX wieku429. Wśród tych ostatnich wyróżnia się oryginalnością  
i szerokością ujęcia teoria Leonarda B. Meyera wydana w 1989 roku w Filadelfii pt. Style and 
Music. Theory, History and Ideology430. Główne założenia tej teorii Meyer wywiódł z pojęć  
i twierdzeń psychologii postaci: autor używa pojęcia „percepcja wzoru”, twierdzi, że ludzka 
komunikacja zależy od uczenia się, podejmuje zagadnienia archetypów, innowacji, 
redundancji i inne. Książkę rozpoczyna następująca definicja stylu: 

„Styl jest replikacją wzoru bądź w zachowaniu ludzkim, bądź w wytworach ludzkich 
działań, który wynika z szeregu wyborów uwarunkowanych przez pewną sieć 
ograniczeń.”431  

 

Powyższa definicja podkreśla w pierwszym rzędzie, że styl to pewien powtarzający się 
wzór, w muzyce bazujący na zbiorze cech i relacjach między nimi. Dalej czytamy, że styl jest 
wynikiem wyborów człowieka spośród pewnego zasobu możliwości. Zdaniem Meyera, 
obecność wyboru jest konieczna, ponieważ są w świecie powtarzające się wzory, jak  
np. struktura kryształu, społeczne zachowanie owadów, których nie kojarzymy ze stylem.  
W muzyce wygląda to tak, że zanim dojdzie do ukonstytuowania się stylu muzycznego 
kompozytor ściera się z zastanym zasobem kulturowych konwencji jednocześnie biorąc pod 
uwagę swoje intencje i cele. Trzecim elementem definicji jest twierdzenie, że wybory są 
warunkowane siecią ograniczeń. Chodzi tu o ograniczenia z dziedziny fizyki, biologii, 
psychologii i kultury. Dla muzyki najważniejsze są ograniczenia psychologiczne i kulturowe, 
czyli z jednej strony charakter procesów poznawczych, potrzeba komunikacji, kwestia 
pamięci muzycznej, z drugiej – różnego rodzaju okoliczności wyznaczone przez kulturowe 
dziedziny, takie jak polityka, ekonomia, handel, religia, społeczna organizacja, nauki, gry, 
sporty i różne sztuki. Ograniczenia te tworzą układ hierarchiczny składający się z praw, 
reguł i strategii, który może służyć na trzech różnych poziomach, mianowicie w dialekcie, 
idiomie i w stylu wewnątrzopusowym. Cała teoria Meyera wychodzi daleko poza definicję  
i jej interpretację poruszając sprawy analizy stylu, historii stylu, a także tego, jak 
ideologiczne wartości można transformować w muzyczne ograniczenia, które warunkują 
specyficzne kompozytorskie wybory. Warto dodać, że Style and Music nie jest jedyną pracą 
Meyera poruszającą problematykę stylu. Niektóre zagadnienia autor sygnalizował już 
wcześniej, m. in. w Emotion and Meaning in Music432 i Music, the Arts and Ideas433. Poza tym 
opublikował szereg artykułów poświęconych zagadnieniom cząstkowym, z których część 
pojawiła się ostatnio w książce The Spheres of Music. A Gathering of Essays434. 

                                                      

429  ZOFIA HELMAN, Pojęcie stylu a muzyka XX wieku, „Polski Rocznik Muzykologiczny” nr 5, 
2006. 

430  LEONARD B. MEYER, Style and Music. Theory, History and Ideology, Filadelfia 1989.  

431  LEONARD B. MEYER, Style and Music..., op. cit., s. 3, tłumaczenie autorki. 

432  LEONARD B. MEYER, Emotion and Meaning in Music, Chicago 1956; tenże, Emocja i znaczenie  
w muzyce, przełożyli z angielskiego Antoni Buchner i Karol Berger, Kraków 1974. 

433  LEONARD B. MEYER, Music, the Arts and Ideas. Patterns and Predictions in Twentieth-Century 
Culture, wyd. 1 Chicago 1967, wyd. 2 rozszerzone, Chicago, Londyn 1994.  

434  LEONARD B. MEYER, The Spheres of Music. A Gathering of Essays, Chicago, Londyn 2000. 
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Metoda Meyera jest w polskiej muzykologii znana; powoływali się na nią w swoich 
badaniach Jadwiga Paja-Stach435, Małgorzata Janicka - Słysz436 i Tomasz Baranowski437. 
Każdy z autorów wybierał z metody aspekty najbardziej odpowiednie do omawianego 
problemu. Dla opisu muzyki Kasserna najlepszym rozwiązaniem wydawało się 
zastosowanie dwóch podstawowych pytań Meyera: 1) jak styl pracuje i 2) dlaczego nastąpiła 
zmiana stylu, tyle że w odwrotnej kolejności. Pytanie: dlaczego nastąpiła zmiana stylu? 
miało w efekcie doprowadzić do uzyskania porządku diachronicznego twórczości Kasserna, 
przetransformować różne style kompozytora w proces mogący być zastąpiony 
metaforycznym pojęciem „wędrówka” stylistyczna. Z kolei pytanie: jak styl pracuje? było 
potrzebne do uchwycenia istoty każdego stylu tego kompozytora. 

Powyższa koncepcja wymagała kilkuetapowych badań, które niekiedy zachodziły na siebie, 
a nawet przebiegały równolegle. Zaczęto od poszukiwania w całej twórczości Kasserna 
replikowanych wzorów i odczytania ograniczeń w postaci reguł syntaktycznych i strategii 
celów, tak aby kierując się zasadą podobieństwa wydzielić grupy stylistyczne. Powołując się 
na Meyera i innych muzykologów, ustalono wyjściowe płaszczyzny badawcze. Podstawową 
grupę utworzyły pierwszo- i drugoplanowe parametry muzyczne, w polskiej muzykologii 
nazywane najczęściej współczynnikami muzycznymi. Uzupełniono je kilkoma 
zagadnieniami z zakresu techniki kompozytorskiej oraz charakterystyką tekstów słownych, 
dokonywaną głównie na podstawie badań specjalistów. Wyjściowa lista płaszczyzn 
badawczych przedstawiała się następująco: 1) charakterystyka leżących u podstaw 
kompozycji tekstów słownych, 2) melodyka, 3) harmonika, 4) rytmika, 5) metrum, 6) faktura, 
7) instrumentacja z artykulacją, 8) forma, 9) dynamika, 10) agogika, 11) ekspresja, 12) 
semantyka muzyczna438. Ustaloną liczbę płaszczyzn w analizie traktowano swobodnie,  
w zależności od tego czy ujawniały się w nich replikowane wzory czy nie. Poszczególne 
wzory wyróżniano za pomocą metod statystycznych. Przy odkrywaniu ograniczeń 
pominięto prawa, których kompozytor nie wybiera i skoncentrowano się na regułach  
i strategiach. Ustalanie zespołu reguł syntaktycznych i strategii celów dla wybranej muzyki, 
to jak pisze Meyer, ogromne zadanie dla teoretyków, dlatego nie zależało nam na 
szczegółowej liście ograniczeń, lecz na bardzo ogólnym ich ujęciu. Ponieważ reguły 
syntaktyczne odpowiedzialne są za „nadrzędny porządek” dźwiękowy w gruncie rzeczy 
chodziło o wskazanie właściwej organizacji wysokości dźwięków. Już na wstępnym etapie 
badań było jasne, że poznański kompozytor komponował w oparciu o trzy nadrzędne 
porządki: tonalność439, modalność i posttonalność. Przy ustalaniu strategii uwzględniono 

                                                      

435  JADWIGA PAJA-STACH, Lutosławski i jego styl muzyczny, Kraków 1997; Twórczość Willema 
Pijpera w kontekście muzyki XX wieku, The Work of Willem Pijper in the Context of Twentieth Century Music, 
Kraków 2002. 

436  MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ, Muzyka Karola Szymanowskiego – “Polska w Europie”, (w:) 
Forum Muzykologiczne 2004. Polskość i europejskość w muzyce, Warszawa 2004, s. 68-75, dostępne w 
internecie. 

437  TOMASZ BARANOWSKI, Estetyka ekspresjonizmu w muzyce XX wieku, Białystok 2006. 

438  Oto dla porównania ustalone przez Mieczysława Tomaszewskiego płaszczyzny do badania 
idiomu „semplice e divoto” Szymanowskiego: 1) tonalność, 2) harmonia, 3) melodyka, 4) rytmika, 5) 
metrum, 6) faktura, 7) forma, 8) ekspresja, 9) semantyka. Por. MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI, „Semplice e 
divoto”. Szymanowskiego idiom franciszkański, (w:) Pieśń w twórczości Karola  Szymanowskiego i jemu 
współczesnych, studia pod redakcją Zofii Helman, Kraków 2001, s. 207-226.  

439  ALICJA JARZĘBSKA, Pojęcie tonalności w teorii muzyki, „Muzyka” 1994, nr 2. 
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uwagę Meyera, że strategie mogą być uogólnieniami wyższego i niższego rzędu oraz 
spostrzeżenia innych muzykologów, że w danym stylu pewne techniki kompozytorskie są 
ważniejsze od innych. W muzyce Kasserna te najważniejsze strategie zmieniały się często 
dając duże zróżnicowanie stylistyczne. Poprzez grupowanie utworów o podobnych wzorach 
i ograniczeniach wyróżniono wstępnie kilka grup stylistycznych. 

Drugi etap badań polegał na przeglądzie dialektów muzycznych i porównaniu z nimi 
wyszczególnionych grup stylistycznych Kasserna. Okazało się, że znaczące dla tego 
kompozytora były następujące dialekty: postromantyzm a w jego ramach idiom 
najwcześniejszej twórczości Karola Szymanowskiego, impresjonizm, folkloryzm, 
ekspresjonizm, a zwłaszcza neoklasycyzm. Porównanie każdej grupy Kasserna z dialektem, 
opisanym przez historyków muzyki, doprowadziło do modyfikacji ustalonych wzorów  
i ograniczeń. W trakcie tych porównań wyłoniły się dwa problemy. Pierwszy dotyczył 
muzyki skomponowanej w ramach kierunku neoklasycznego. O tym, że muzyka 
neoklasyczna jest zróżnicowana stylistycznie pisało wielu autorów, np. Maria Piotrowska 
określiła neoklasycyzm jako jeden z „najsilniejszych i najtrwalszych, a zarazem najbardziej 
zróżnicowanych nurtów w muzyce XX wieku”440, a Ryszard Golianek podniósł niedawno 
problem konieczności wyróżnienia „rodzajów czy wersji neoklasycyzmu” by wyjaśnić 
sytuację pewnych dzieł Ryszarda Straussa czy Szostakowicza441. Ponieważ muzykologia nie 
dysponuje na tym polu ostatecznymi rozstrzygnięciami naukowymi, skorzystano  
z propozycji podziału neoklasycyzmu na odmiany właściwą, archaizującą i romantyzującą 
autorstwa Zofii Helman, zdając sobie sprawę, że przedstawiony podział nie był centralnym 
zadaniem jej pracy442. Wyróżnione przez autorkę trzy odmiany neoklasycyzmu okazały się 
dobrym punktem wyjścia do wyróżnienia i nazwania grup stylistycznych Kasserna. Drugi 
problem wyłonił się przy okazji utworów zawierających melodie ludowe lub ich stylizacje  
i dotyczył tego czy utwory powinne być zaliczane do neoklasycyzmu czy do folkloryzmu. 
Pomocne okazały się ustalenia Friedricha Blume i Marii Piotrowskiej, że style są kategoriami 
relacyjnymi, i że poszczególne replikowane wzory mogą być bardziej lub mniej zbieżne  

                                                      

440  MARIA PIOTROWSKA, O niektórych przejawach klasyczności w muzyce polskiej, (w:) Dziedzictwo 
europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, studia pod red. Anny Czekanowskiej, Kraków 
1995, s. 213. 

441  Ryszard Golianek przytaczając wyniki badań potwierdzające związki Ryszarda Straussa z 
neoklasycyzmem oraz uwzględniając kłopoty związane z przynależnością do neoklasycyzmu takich 
kompozytorów, jak Szostakowicz, Bartok i Roussel zadeklarował potrzebę reinterpretacji 
neoklasycyzmu: „Wydaje się potrzebne rozgraniczenie i doprecyzowanie przynajmniej dwóch 
podstawowych sposobów rozumienia neoklasycyzmu: 1) jako idei powrotu do dawniejszej muzyki i 
rezygnacji z ideologii postępu, oraz 2) jako zespołu technik kompozytorskich wykorzystujących 
dawne style muzyczne i dokonujących ich rekontekstualizacji. Neoklasycyzm w tym drugim 
rozumieniu polegałby na obecności swoistego dualizmu technik i stylów kompozytorskich, w których 
obok aktualnego stylu danego twórcy dostrzec można byłoby nawiązania do stylów muzyki 
przeszłości. Analiza poszczególnych rozwiązań kompozytorskich z pewnością doprowadziłaby do 
wyodrębnienia szeregu rodzajów czy wersji neoklasycyzmu w tym drugim rozumieniu i wówczas 
mogłoby się na przykład okazać, że muzyka Straussa i Szostakowicza ma więcej elementów 
wspólnych niż stylistyka Szostakowicza i Strawińskiego, kompozytorów niejednokrotnie łączonych w 
opracowaniach z zakresu historii muzyki.” RYSZARD D. GOLIANEK, Ryszard Strauss – neoklasyk, (w:) 
Forum Muzykologiczne 2005. Numer jubileuszowy na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich. Witold 
Lutosławski. Osoba i dzieło. Style muzyczne. Konteksty historyczno-kulturowe, Warszawa 2005, s. 84-85. 

442  ZOFIA HELMAN, Neoklasycyzm w muzyce polskiej..., op. cit., s. 51-80. 
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z normami i konwencjami stylu. W przypadku utworów Kasserna z melodiami ludowymi 
zadecydowano, że te utwory, w których dominują cechy neoklasyczne zaliczane będą do 
neoklasycyzmu, a te, w których nacisk kompozytor położył na wyeksponowanie cech 
muzyki ludowej - do folkloryzmu. Badania kontekstowe doprowadziły do wyróżnienia  
w twórczości Kasserna dziewięciu grup stylistycznych, wśród których są grupy złożone  
z wielu dzieł, ale i takie, w których występuje tylko jedno dzieło. Oto te grupy (spis obejmuje 
tylko utwory zachowane): 

1) styl postromantyczny - pieśni na głos i fortepian op. 2, Prélude na fortepian, Hymn do słońca 
z planowanej opery Daniel (1925-1928) 

2) styl postimpresjonistyczny - pieśni na głos i fortepian od op. 5, Koncert na głos i orkiestrę 
(1928-1933) 

3) styl neoklasyczny właściwy, instrumentalny - koncerty, concertina, sonatiny, II Sonata 
fortepianowa, ballady chóralne (1933-1949) 

4) styl neoklasyczny archaizujący - 4 motety kopernikowskie na chór mieszany a cappella 
(1937) 

5) styl folklorystyczny - Suita orawska na chór męski a cappella, mezzosopran i tenor solo 
(1938) 

6) styl neoklasyczny archaizująco-romantyzujący - III Sonatina na fortepian, Tryptyk żałobny 
na głos i fortepian (1941-1945) 

7) styl ekspresjonistyczny postneoklasyczny - opera The Anointed (1949-1951) 

8) styl neoklasyczny radykalny - opera Sun-up (1952) 

9) styl neoklasyczny właściwy, operowy - opera Comedy of the Dumb Wife (1953) 

Dalsze badania dotyczyły diachronii - celem stało się „przetransformowanie” dziewięciu 
wyróżnionych grup stylistycznych w zbiór relacji, czyli w proces. Zatrzymywano się przy 
każdej grupie stylistycznej i pytano: dlaczego nastąpiła zmiana? Odpowiedzi szukano  
w okolicznościach zewnętrznych tj. w zakresie historii, historii kultury, historii muzyki, 
historii dialektów, a także w lokalnych tj. poznańskich lub nowojorskich wydarzeniach 
muzycznych. Odpowiedzi szukano także w okolicznościach związanych z życiem  
i osobowością samego kompozytora: odwoływano się do wcześniej utworzonej biografii 
kompozytora oraz do istniejącego zbioru recenzji i listów, spekulowano na temat 
kompozytorskich celów i próbowano dociec jaką wiedzę o dialektach mógł mieć 
kompozytor. Przy wyliczaniu i opisie okoliczności, które sprawiły, że kompozytor 
dokonywał takich a nie innych wyborów spośród znanych mu i nowych środków, zgodnie  
z sugestiami Meyera unikano wyjaśnień przyczynowo-skutkowych, a posługiwano się 
ustalonym na nowo przez autora pojęciem wpływu. Ostatecznie dla każdej konstrukcji 
stylistycznej ustalono zestaw okoliczności, które były decydujące dla zmiany stylu. Oto 
wybór głównych okoliczności ustalonych dla poszczególnych konstrukcji stylistycznych: 

1) fascynacja muzyką Szymanowskiego 

2) pragnienie zmodernizowania własnej muzyki 

3) dominacja neoklasycyzmu nad innymi stylami muzycznymi 
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4) budzący szacunek Poznański Chór Katedralny 

5) zamówienie „góralszczyzny” dla chóru męskiego „Echo” 

6) wojna i jej specyficzne warunki 

7) emigracja i powojenne ożywienie stylu ekspresjonistycznego 

8) konkurs na operę dla awangardowego zespołu Paula Arona 

9) potrzeba zmiany tematu opery i rodzaju ekspresji muzycznej. 

Celem czwartego etapu badań było pogłębienie analizy każdego wyróżnionego stylu.  
W pierwszej kolejności ustalono najważniejsze ograniczenia kompozytorskie. W kolejnych 
grupach stylistycznych przedstawiają się one następująco: 

1) reguły poszerzonej tonalności i strategie poszerzania granic parametrów muzycznych 

2) reguły neomodalności i strategie kolorystyczne 

3) reguły neotonalności i strategie formalne 

4) reguły modalności polifonicznej i strategie formalne 

5) reguły neomodalności i tonalności oraz strategie eksponowania pierwotnych cech muzyki 

6) reguły neomodalności i strategie prostej uczuciowości 

7) reguły posttonalności i strategie ekspresyjne 

8) reguły posttonalności i strategie konstrukcyjne 

9) reguły neotonalności i strategie formalne 

Drugim zadaniem było ograniczenie liczby charakterystycznych cech do najistotniejszych, 
czyli takich, które pozwolą zrozumieć działanie stylu. Oprócz charakterystyki tekstów  
w każdej grupie wysunięto około dziesięciu cech czysto muzycznych, z których część nie 
powtarza się w żadnej innej grupie. Oto dla przykładu trzy wybrane grupy stylistyczne z ich 
najbardziej reprezentatywnymi cechami: 

1) styl postromantyczny: oniryczna poezja Micińskiego i patetyczny hymn Wyspiańskiego, 
schromatyzowana melodyka w szerokich frazach, harmonika w większości typowa dla 
systemu dur-moll, kadencje autentyczne, okresowość przełamywana swobodnie 
konstruowanymi frazami różnej długości, forma hybrydyczna, gęsta i rozległa faktura 
akordowo-figuracyjna, ekspresja passionato i ekstatycznie oraz inne cechy, 

2) styl neoklasyczny właściwy, instrumentalny: epickie teksty wierszowane m. in. 
Iłłakowiczówny i Brzechwy, formy z tradycji barokowej i klasycznej, forma sonatowa 
wczesnoklasyczna z krótkim przetworzeniem i repryzą, indyferentne tonalnie tematy własne 
oraz modalne i tonalne tematy przejęte z tradycji jako „przedmioty dźwiękowe” do 
parodiowania, przekształcenia tematów własnych idące w kierunku permanentnej zmiany, 
ostinata i ostinata pozorne, barokowe środki polifoniczne, asonansowa harmonika 
budowana z różnych współbrzmień maksimum 8-dźwiękowych, silnie rozwinięta 
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metrorytmika z polirytmią i polimetrią na czele, „lekka” faktura, ekspresja giocoso, brioso  
i grazioso oraz inne cechy, 

3) styl ekspresjonistyczny postneoklasyczny: libretto przedstawiające próbę wyzwolenia 
narodu żydowskiego według młodopolskiego dramatu Jerzego Żuławskiego, nietypowe  
i liczne środki wykonawcze, nowoczesne traktowanie środków wykonawczych, 
zróżnicowane ekspresjonistycznie odcinki, brak powrotu w zakończeniach odcinków do 
materiału z początku, struktury semantyczno-centralizujące, śpiew solowy oparty na 
krótkich motywach oddzielanych pauzami przetykany glissandami i Sprechmelodie,  
w motywach zauważalne dwie tendencje: do chromatyki i do diatoniki, 10 pieśni chóralnych 
nawiązujących do tradycji żydowskiej, warstwowy układ akompaniamentu, dysonansowa 
harmonika o różnym stopniu intensywności, łączenie odcinków metodą łańcuchową lub 
szeregową i inne cechy.  

Ostatnim krokiem tego etapu było powiązanie z sobą wymienionych cech, inaczej 
stwierdzenie w jakich relacjach względem siebie pozostają. Przy ustalaniu tych relacji 
posługiwano się najczęściej metodą indukcji, co w praktyce sprowadzało się głównie do 
wymyślania i sprawdzania hipotez na temat funkcji formalnych, ekspresywnych  
i semantycznych wyróżnionych cech. Nie rezygnowano z rozważań wynikających ze 
zdrowego rozsądku. Stawiano pytania: dlaczego jedne cechy pociągały za sobą takie a nie 
inne, dlaczego zmiana częstotliwości jednej cechy pociągała za sobą inne wybory niż 
wcześniej itp. Zauważono m. in., że:  

1) droga Kasserna od tonalności do posttonalności wiązała się z rezygnacją z długich fraz na 
korzyść krótkich motywów i z rozwojem faktury wielowarstwowej,  

2) w stylu neoklasycznym właściwym permanentna zmiana tematów doprowadziła do 
powstania ostinat pozornych, 

3) w stylu neoklasycznym radykalnym ograniczenie liczby instrumentów jednorodnych do 
trzech wiązało się z trzydźwiękową harmonią. 

Ostatni – piąty etap badawczy – miał na celu porównanie idiomów Kasserna, w znaczeniu 
przyjętym przez Meyera, z dialektami. Zauważono, że pierwsze style kompozytora 
wykazują duże podobieństwo do dialektów, ale jest zawsze kilka cech, które pozwalają 
odróżnić muzykę Kasserna od twórczości innych kompozytorów. Np. jego neoklasycyzm 
właściwy instrumentalny różni się od tegoż neoklasycyzmu innych polskich kompozytorów 
silną tendencją do parodyzmu i unikaniem motoryki. W dalszych stylach Kasserna, 
poczynając od szóstego, relacje z dialektami okazały się znacznie luźniejsze – utwory 
powstały z „gry” między dialektami, a raczej ze swobodnego wyboru cech spośród 
wszystkich dostępnych konwencji muzycznych pierwszej połowy XX wieku. Jeśli  
w pierwszych stylach praca twórcza Kasserna polegała przede wszystkim na wynajdywaniu 
nowych uprzykładowień znanych mu reguł i strategii, to w ostatnich stylach polegała na 
wyborze ograniczeń z różnych dialektów, ustalaniu relacji między nimi i wynajdywaniu dla 
nich uprzykładowień. Komponowanie oparte na kombinacji cech doprowadziło do tak 
oryginalnych kompozycji, jak Tryptyk żałobny na głos i fortepian, opera The Anointed czy 
opera Sun-up. 
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O POCHODZENIU SŁUCHU ABSOLUTNEGO 

Sylwia Makomaska 

Instytut Muzykologii UW, Warszawa 

 

Zdecydowana większość ludzi mająca zawodowy bądź amatorski kontakt z muzyką nie 
posiada słuchu absolutnego i doskonale sobie radzi bez tego, posługując się muzycznym 
słuchem relatywnym. Jednak wiele osób marzy o trwałym zapamiętaniu również i samych 
wysokości dźwięków skali muzycznej, co w efekcie daje szansę na rozpoznawanie  
i wytwarzanie dowolnej wysokości chromatycznej (C, C#, D, D#, etc.) bez posługiwania się 
jakimkolwiek dźwiękiem odniesienia. Niestety prawie zawsze okazuje się, że na możliwość 
wyrobienia sobie słuchu absolutnego jest już za późno.   

Zainteresowanie zjawiskiem słuchu absolutnego datuje się od drugiej połowy XIX wieku443 
i praktycznie od samego początku pojawiły się kontrowersyjne teorie, wyjaśniające jego 
pochodzenie. W dyskusji na ten temat ścierały się dwa podstawowe poglądy, które opierały 
się na traktowaniu słuchu absolutnego bądź jako zdolności wrodzonej lub też przeciwnie - 
jako zdolności możliwej do nabycia w każdym wieku. Z biegiem lat pojawiało się coraz 
więcej hipotez próbujących wyjaśnić kwestie pochodzenia słuchu absolutnego: poczynając 
od teorii uczenia poprzez teorię czynników wrodzonych, teorię wczesnego uczenia się do 
najnowszej - wiążącej sprawę słuchu absolutnego z językami tonowymi.  

 

1. TEORIA NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA SŁUCHU ABSOLUTNEGO  

Jednym z pierwszych psychologów, który uważał, że uzyskanie słuchu absolutnego jest 
kwestią treningu był Maks Meyer (1899)444 . W celu uzyskania eksperymentalnego poparcie 
dla tej tezy, przeprowadził on na sobie i swoim koledze niezwykle żmudny, 
czteromiesięczny  trening. W rezultacie osiągnięto niezły wynik: 60 i 64% prawidłowych 
rozpoznań dźwięków fortepianu. Można byłoby to uznać za przykład cząstkowego słuchu 
absolutnego, który charakteryzuje się utrwaleniem w pamięci długotrwałej jednego lub kilku 
wzorców wysokości chromatycznej, gdyby nie fakt, że przy braku ćwiczeń pamięć 
wysokości wkrótce całkowicie zanikła. Podobne, bezowocne próby podejmowali inni 
badacze tacy, jak Malcewa, Mull oraz Wedell445.     

Słuch absolutny nadal w wielu przypadkach traktowany jest jako umiejętność możliwa do 
wykształcenia bez ograniczeń wiekowych. Przykładem są tu liczne programy stworzone dla 

                                                      

443  CARL STUMPF, Tonpsychologie  (Leipzig, 1883); JOHANNES A. KRIES, Über das absolute Gehör, 
Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 3 (1892), 257-279; OTTO ABRAHAM,  
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444  MAX MEYER, Is the memory of absolute pitch capable of development by training?, Psychological 
Review  6 (1899), 514-516. 

445  ELENA A. MALCEWA, Osnownyje elementy słuchowych oszczuszczenij. Sbornik rabot fiziołogo-
psichołogiczeskoj sekcji GIMN (Moskwa, 1925); HELEN K. MULL, The acquisition of absolute pitch , 
American Journal of Psychology 36 (1925), 469-493; CARL H. WEDELl, The nature of the absolute 
judgement of pitc, Journal of Experimental Psychology 17 (1934), 485-503.  
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celów komercyjnych i możliwe do kupienia np. przez Internet, które zapewniają, że dzięki 
odpowiedniemu treningowi słuchacz zdobędzie słuch absolutny „w czasie, gdy 
odpoczywa”. A oto fragment reklamy jednego z nich: „Perfect pitch ear training super 
course” zmieni Twoje słyszenie na zawsze....Czy nie jesteś ciekawy, co to znaczy mieć słuch 
absolutny, co to znaczy słyszeć z tak ogromną precyzją? Słyszeć tak, jak słyszeli najwięksi 
kompozytorzy: Mozart, Chopin, Bach, Beethoven? Wykonywać muzykę jak największej 
klasy muzycy: Horowitz, Rubinstein, Miles Davis, Sinatra...? Wystarczy zamówić 2 płyty CD 
z instrukcjami krok po kroku za jedyne $ 79.95. Zamów teraz! Dajemy 110% gwarancji!”.446   

Z naukowego punktu widzenia tego typu metody należy traktować w kategoriach 
humorystycznych. Warto jednak zauważyć, że również w fachowej literaturze, w pracy 
Paula Brady’ego (1970)447 znalazł się opis przypadku uzyskania przez osobę dorosłą, drogą 
kilkumiesięcznych ćwiczeń umiejętności rozpoznawania dźwięków fortepianu zbliżonej do 
prawie perfekcyjnego słuchu absolutnego (ang. nearly perfect absolute pitch448) na poziomie 
65% rozpoznań wysokości chromatycznej. Nie ma co prawda dokładniejszej informacji, czy 
i w jakim stopniu zdolność ta utrzymała się, chociaż Brady, będący jednocześnie autorem 
 i jednoosobowym uczestnikiem badań kończy swój artykuł opisem krótkiego 
eksperymentu, który przeprowadził na sobie 5 miesięcy po zakończeniu regularnych 
ćwiczeń. Na pięć usłyszanych dźwięków rozpoznał on wówczas cztery i raz pomylił się  
o pół tonu. Jego zdaniem ów wynik świadczy o tym, że słuch absolutny jest umiejętnością 
z jednej strony trudną do nabycia, z drugiej zaś trudną do utracenia.  

W literaturze przedmiotu przeważają opisy porażek „teorii uczenia”. Tym samym 
potwierdzają one przeciwne podejście, według którego posiadanie słuchu absolutnego jest 
zjawiskiem wrodzonym w pewien niejasny sposób zależnym od dziedziczenia. 
Zwolennikami „teorii czynników wrodzonych” były przede wszystkim te osoby, które same 
posiadały słuch absolutny, a wśród nich tacy wybitni autorzy, jak Révész449, Bachem450, czy 
Seashore451.  

2. TEORIA NABYWANIA SŁUCHU ABSOLUTNEGO WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE 

Nowe światło na kwestie pochodzenia słuchu absolutnego rzuciły wyniki badań 
przeprowadzonych w Japonii w latach 80 - tych ubiegłego stulecia452. Pokazały one, że  
w japońskich szkołach muzycznych procent młodzieży ze słuchem absolutnym jest 
kilkakrotnie większy niż w Europie. Nawet zwolennikom teorii czynników wrodzonych fakt 
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tak znacznego podziału populacji ludzkiej i wydzielenia z niej mikroskopijnej, uprzywile-
jowanej mniejszości wydał się dość dziwny i mało zrozumiały. Oura i Eguchi453 wiązali ten 
fakt z tym, że wiele japońskich dzieci rozpoczyna naukę muzyki w wieku 3-4 lat m.in. dzięki 
popularności nauczania metodami Suzuki i Yamaha (regularne lekcje muzyki rozpoczynane 
na kilka lat przed wiekiem szkolnym). Z biegiem lat pojawiało się coraz więcej danych, 
świadczących o wyraźnej, pozytywnej korelacji pomiędzy faktem posiadania słuchu 
absolutnego a wczesnym wiekiem rozpoczęcia edukacji muzycznej454.  

Szczególnie istotne pod względem statystycznym są wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez zespół kierowany przez Siamaka 
Baharloo wśród ponad 600 studentów455. Okazało się, że spośród 92 respondentów, którzy 
przyznali, że są posiadaczami słuchu absolutnego większość rozpoczęła kształcenie 
muzyczne przed 6 rokiem życia. W ogromnym stopniu potwierdza to hipotezę, według 
której warunkiem koniecznym do nabycia słuchu absolutnego jest wczesne rozpoczęcie 
edukacji muzycznej. Chodzi przede wszystkim o moment powiązania w świadomości 
dziecka określonych wysokości z ich muzycznymi nazwami. Osoba dysponująca słuchem 
absolutnym tym samym uczy się kojarzyć poszczególne bodźce słuchowe z odpowiada- 
jącymi im nazwami456. Nie wiadomo natomiast jak i dlaczego skojarzenia te są formowane 
poniekąd automatycznie. 

Wyjaśnieniu tego zjawiska mogą służyć elektrofizjologiczne badania czynności mózgu. 
Wykazują one, że u posiadaczy słuchu absolutnego występuje zwiększenie aktywności tych 
obszarów mózgu (tylna część kory grzbietowej bocznej płata czołowego), które odpowiadają 
za utrzymanie pamięciowych powiązań asocjacyjnych.457 Tym samym aktywizuje się obszar, 
który umożliwia rozpoznanie bodźca przez porównanie go z utrwalonym wzorcem 
pamięciowym.  

Istnieją również dowody na to, że słuch absolutny jest umiejętnością nabywaną niejako 
etapami. W pierwszej kolejności zostaje opanowany zestaw siedmiu chrom skali 
diatonicznej, co byłoby zgodne z ograniczeniami wynikającymi z „magicznej liczby 
siedem”458. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że dziecko w początkach kształcenia 
muzycznego (szczególnie jeśli chodzi o naukę gry na pianinie) częściej obcuje z dźwiękami 
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odpowiadającymi białym klawiszom (i melodiami opartymi na tonacji C – dur). W efekcie 
wysokości te są stabilniej utrwalone w pamięci długotrwałej. Takie wyraźne zróżnicowanie 
prawidłowości rozpoznania dźwięków odpowiadających białym i czarnym klawiszom 
zaobserwował w swoich badaniach Miyazaki459. Uzyskane przez niego wyniki wskazują na 
to, że badani (młodzi ludzie) byli prawdopodobnie jeszcze w fazie formowania się ich słuchu 
absolutnego, gdyż w przypadku osób posiadających w pełni rozwinięty słuch absolutny nie 
daje się już zauważyć żadnych systematycznych różnic460.  

Warto w tym miejscu odwołać się do najnowszych badań Miyazakiego i Ogawy461 
przeprowadzonych w japońskich szkołach muzycznych Yamaha wśród 104 dzieci w wieku 
4- 10 lat. Pokazały one, że obowiązujący w tych szkołach system edukacji muzycznej jest 
nastawiony przede wszystkim na nauczanie słuchu absolutnego, zaś wyniki badań 
umożliwiły prześledzenie tego procesu.   

  We wspomnianej metodzie kształcenia muzycznego nacisk kładziony jest na stopniowe 
wpajanie absolutnych wysokości dźwięku. I tak w pierwszym semestrze nauki dzieci uczą 
się dźwięków c¹, d¹, e¹, f¹, g¹ oraz c i g, poprzez słuchanie, śpiewanie i grę na pianinie. 
Najwięcej uwagi poświęca się przy tym trzem dźwiękom: c¹, d¹ i e¹. Dzieci uczą się piosenek 
opartych na tych dźwiękach, początkowo śpiewając (najpierw ze słowami, później 
solmizacją), a następnie grając piosenkę na pianinie przy jednoczesnym śpiewie solmizacją.  

Na kolejnym etapie nauki wprowadzane są pozostałe dźwięki diatoniczne, stosując 
identyczną metodę. Jednocześnie zwraca się uwagę na zjawisko tożsamości oktawowej, 
wyjaśniając, że na klawiaturze jest np. wiele „do”. Repertuar dzieci zostaje następnie 
rozszerzony o piosenki w tonacjach G-dur i F-dur, co w praktyce oznacza wprowadzenie 
dźwięków fis i b. W drugim roku nauki dodaje się dźwięki cis, gis i dis. W ten sposób 
stopniowo zostaje wprowadzonych  12  klas wysokości dźwięków.   

Okazało się, że rezultaty testów słuchowych na rozpoznawanie muzycznych wysokości 
chromatycznych przeprowadzone w poszczególnych grupach wiekowych stanowiły 
doskonałe odzwierciedlenie procesu nauczania słuchu absolutnego. W początkowym okresie 
edukacji charakterystyczne jest prawidłowe rozpoznanie pojedynczych dźwięków 
diatonicznych (np. w grupie 4-latków tylko wysokość chromatyczna C). W grupie 6-latków 
już wszystkie dźwięki diatoniczne były rozpoznawane na poziomie powyżej 60%, zaś po 
kolejnych trzech latach nauki dzieci identyfikowały 12 klas wysokości z jednakową łatwością 
(grupa 9-latków). 

Uzyskane wyniki nie tylko potwierdzają teorię wczesnego uczenia się oraz  umożliwiają 
wyjaśnienie przyczyny zjawiska pojawiania się większej dokładności przy rozpoznawaniu 
białych klawiszy462, ale także pozwalają znaleźć wytłumaczenie dla tak dużej powszechności 
występowania słuchu absolutnego wśród japońskich muzyków.   

Oczywiście z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że oprócz odpowiedniego 
treningu nie bez znaczenia pozostaje także moment muzycznej inicjacji dziecka. W ciągu 
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ostatnich kilku lat coraz częściej słyszy się opinie, że istnieje pewnego rodzaju 
uprzywilejowany wiek (ang. critical period), szczególnie podatny na rozwój słuchu 
absolutnego, a także granica wiekowa (szósty rok życia), po której przekroczeniu szanse na 
wykształcenie słuchu absolutnego są coraz słabsze463. 

Zwolennicy istnienia granicy wiekowej w nabywaniu słuchu absolutnego zwracają także 
uwagę na paralelę, jaka występuje między zjawiskiem słuchu absolutnego a zdobyciem 
umiejętności posługiwania się językiem na poziomie rodzimego użytkownika języka (ang. 
native – speaker). Wspomina o tym Oliver Vitouch464, powołując się na badania Kuhl  
i Newport465. Okazuje się bowiem, że nauka języka w późniejszym wieku (po przekroczeniu 
granicy 6 lat) pociąga za sobą fonologiczne i prozodyczne braki („cudzoziemski akcent”), 
mimo możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji i płynności w posługiwaniu 
się obcym językiem. 

 Eksperymenty, wspierające „teorię wczesnego uczenia”, zdają się potwierdzać, iż niemal 
każdy człowiek ma potencjalną możliwość, aby rozwinąć w sobie słuch absolutny, ale 
istnieje ona tylko podczas określonego okresu czasu w dzieciństwie, gdy istnieją 
fizjologiczne i rozwojowe predyspozycje do zwracania uwagi na absolutny, a nie relatywny 
wymiar wysokości.  

 

3. TEORIA CZYNNIKÓW WRODZONYCH 

Teoria wczesnego nabywania słuchu absolutnego lub „teoria wczesnego uczenia słuchu 
absolutnego”, jak to przyjęto formułować w literaturze światowej, dominuje obecnie w opi-
niach specjalistów, chociaż również i jej sukcesy pokazują na wyraźne ograniczenia. 
Z szeregu badań wynika, że wczesna muzyczna inicjacja dziecka wyraźnie zwiększa 
prawdopodobieństwo wykształcenia się słuchu absolutnego, lecz wcale nie daje w tym 
względzie pewności466. Ponadto, jak wykazano467, zdarzają się osoby ze słuchem 
absolutnym, które rozpoczynały edukację muzyczną w wieku powyżej 9 lat, a nawet 
pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Takie przypadki wspierają przeciwną teorię, w której 
podkreśla się, że wczesna edukacja muzyczna nie jest warunkiem bezwzględnie koniecznym 
do nabycia słuchu absolutnego. 

Zwolennikami takiego podejścia są m.in. Walter A. Brown, Henry Sachs, Karen Cammuso 
i Susan F. Folstein468. Uważają oni, że o słuchu absolutnym decydują wrodzone czynniki 
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genetyczne, które stwarzają u niektórych dzieci uprzywilejowaną fizjologicznie zdolność 
słyszenia i powodują ich większe zainteresowanie muzyką. W ten sposób rodzice, 
obserwując zachowanie dzieci i niejako na życzenie dzieci organizują im wcześniej dostęp do 
muzyki. Oczywiście brzmi to logicznie, ale mało przekonująco dla tych, którzy wiedzą, jak 
niewiele ma do powiedzenie np. japońskie dziecko w sytuacji, gdy rodzice dokonują wyboru 
bardzo wczesnego kształcenia muzycznego metodą Suzuki469 lub metodą przyjętą w 
szkołach muzycznych koncernu Yamaha470.  

Zwrócenie uwagi na rolę czynników wrodzonych spowodowało, że w ostatnich latach 
słuchem absolutnym zajęli się specjaliści od genetyki, którzy często wykazują tendencję do 
postrzegania słuchu absolutnego w kategoriach „super power”, a więc jako niezwykły talent, 
przywilej i genetycznie uwarunkowany dar.   

Łatwo przewidzieć, że w polu zainteresowania genetyków znajduje się przede wszystkim 
Japonia, w której ze względu na wysoką liczbę osób ze słuchem absolutnym również  
i przypadki dziedziczenia tej cechy okazują się procentowo znacznie częstsze niż w innych 
krajach. Na przykład Gregersen471 na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ponad 900 
studentów teorii muzyki w Stanach Zjednoczonych doszedł do wniosku, że słuch absolutny 
występuje częściej wśród studentów pochodzenia azjatyckiego (słuch taki deklarowało 38 na 
80 osób pochodzenia azjatyckiego, co stanowi 47.5%; natomiast spośród 834 osób  
pochodzenia nieazjatyckiego - tylko 75 osób, co stanowi 9%). Dowodzi to, że o posiadaniu 
słuchu absolutnego decydują czynniki genetyczne. Podstawowym zarzutem w stosunku do 
takiej interpretacji wyników było jednak to, że w swoich rozważaniach Gregersen nie wziął 
pod uwagę roli wczesnej edukacji muzycznej472.  

Podobnym tropem poszli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.473 
Celem badań miało być znalezienie genu lub genów odpowiadających za słuch absolutny. 
Badania ankietowe przeprowadzone wśród ponad 600 osób pokazały, że prawie połowa  
z zadeklarowanych posiadaczy słuchu absolutnego wskazała, że ma krewnych ze słuchem 
absolutnym. Jednak z drugiej strony okazało się także, że blisko połowa z tych, którzy 
rozpoczęli edukację muzyczną w wieku 4 lat i prawie jedna trzecia z tych, którzy zaczęli 
pobierać lekcje muzyki w wieku 4-6 lat, wskazała, że posiada słuch absolutny. Po 
przeprowadzeniu wieloetapowych badań m.in. z wykorzystaniem internetu jako narzędzia 
do wyszukiwania osób dysponujących słuchem absolutnym naukowcy wysunęli hipotezę, 
że gen odpowiadający za słuch absolutny musi istnieć. Zdaniem badaczy jest to gen 
dominujący tzn. jeśli został odziedziczony po jednym z rodziców, a korespondujący antygen 
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od drugiego rodzica, to gen odpowiadający za słuch absolutny będzie dominował. Jednak 
według autorów badań genetyczne predyspozycje nie są wystarczające. Stanowią one 
jedynie podstawę, gdyż to czynniki środowiskowe (m.in. wczesna edukacja muzyczna) 
zadecydują o stopniu rozwoju słuchu absolutnego.474   

Aby pomyślnie zakończyć badania, naukowcy założyli, że będą potrzebowali ponad 100 
rodzin, których członkowie dysponują słuchem absolutnym. Muszą oni zostać poddani 
testom słuchowym, a także wyrazić zgodę na dostarczenie próbki krwi, która umożliwi 
przeprowadzenie badań DNA. Jest to trudne i niezwykle czasochłonne zadanie, dlatego 
poszukiwania genu odpowiedzialnego za słuch absolutny nadal trwają i już wywołują 
kontrowersje. Levitin i Zatorre475 jako zwolennicy teorii wczesnego uczenia się uważają, że 
zebrane przez badaczy z kalifornijskiego uniwersytetu dane nie są przekonywujące. Ich 
zdaniem, jeśli słuch absolutny pojawił się w całej rodzinie, to jest bardzo prawdopodobne, że 
dzieci (najmłodsze pokolenie) będą od najwcześniejszych lat w sposób naturalny obcować  
z muzyką i będą zapoznawane z nazwami wysokości. Ma to oczywiście bezpośredni 
związek z teorią wczesnego uczenia. Według wspomnianych badaczy istotny dowód na to, 
że za słuch absolutny odpowiada gen, a nie czynniki środowiskowe wystąpiłby wówczas, 
gdyby okazało się, że dzieciom z rodzin ze słuchem absolutnym często nie udaje się 
rozwinąć słuchu absolutnego.    

Wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie: czy to genetyczne predyspozycje warunkują 
wczesną edukację muzyczną, czy też punktem wyjścia w rozwoju słuchu absolutnego nie są 
geny, ale wczesna edukacja muzyczna. Jeśli oddzielnie rozpatrywać obie teorie, to można 
dojść do wniosku, że teoria czynników genetycznych nie zdołała wyjaśnić, dlaczego słuch 
absolutny jest pozyskiwany zazwyczaj w dzieciństwie. Z drugiej strony podejście 
akcentujące rolę czynników środowiskowych w nabywania słuchu absolutnego nie tłumaczy 
faktu, że nie wszystkie dzieci, które zaczynają edukację muzyczną w wystarczająco 
wczesnym wieku (przed okresem krytycznym), niekoniecznie rozwijają słuch absolutny.  

 

4. SŁUCH ABSOLUTNY A ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH  

Próbę syntetycznego ujęcia problemu pochodzenia słuchu absolutnego podjęła Christina  
S. Chin z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz476, która zaproponowała wyjaśnienie 
bazujące na psychologii poznawczej. Uważa ona, że słuch absolutny jest zdolnością 
poznawczą, która rozwija się u jednostek posiadających predyspozycje genetyczne do 
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szczególnego sposobu poznawczego. Ponadto jednostki te w odpowiednim wieku w dzie- 
ciństwie (przed okresem krytycznym) przeszły odpowiedni rodzaj treningu muzycznego. 
Sposób, strategia poznawcza (ang. cognitive style) jest definiowana jako ogólna, 
nieświadoma preferencja do przetwarzania informacji w określony sposób477.  

Dowodów na potwierdzenie swojej hipotezy Chin szuka w psychologii rozwojowej. Według 
badaczki jest bardziej prawdopodobne, że młodsze dzieci rozwiną słuch absolutny, 
ponieważ w ich rozwoju nie nastąpiło przejście z myślenia jednowymiarowego do 
wielowymiarowego. Chin w swoich rozważaniach odwołuje się do Piageta478, który określał 
ten przełom w rozwoju dziecka jako przejście z preoperacyjnego myślenia do myślenia na 
zasadzie konkretnych operacji. W celu przetestowania, czy dzieci mają już za sobą owo 
przejście Piaget stosował klasyczne zadanie z wykorzystaniem dwóch naczyń o tej samej 
pojemności, ale o różnym kształcie. Celem eksperymentu było zbadanie, czy dziecko jest  
w stanie samo zauważyć i zrozumieć, że wysoka i wąska szklanka może zawierać taką samą 
ilość cieczy jak krótka i szeroka szklanka. Młodsze dzieci mają tendencję do skupiania uwagi 
tylko na jednym wymiarze naczynia – wysokości i w rezultacie mylnie wyciągają wniosek, 
że wyższa szklanka zawiera zawsze więcej płynu. Starsze dzieci są w stanie symultanicznie 
myśleć o wysokości i szerokości.  

W przypadku muzyki przejście z preoperacyjnego myślenia następuje wówczas, gdy do 
zrozumienia relacji między nazwą dźwięku a konkretną wysokością dochodzi myślenie 
interwałami. Chin przywołuje badania Sergeanta i Roche479. Wynika z nich, że dzieci  
w wieku 3-4 lata o wiele częściej niż 5- i 6-latki śpiewają np. piosenkę dokładnie w tej samej 
tonacji jak były nauczone. Natomiast starsze dzieci o wiele częściej poprzez transpozycje 
wykazywały zrozumienie takich muzycznych pojęć jak kontur melodii, rozmiar interwału, 
czy poczucie tonacji.  

Zdaniem Chin są dwa czynniki, które mogą ułatwić rozwój słuchu absolutnego: 

doświadczenie odpowiedniego rodzaju treningu muzycznego przed 6 rokiem życia, 

posiadanie genetycznych predyspozycji do interpretowania świata za pomocą analitycznej 
strategii poznawczej.  

Ważne jest, aby inicjacja muzyczna odbyła się przed 6 rokiem życia, ponieważ wówczas są 
one w tzw. okresie preoperacyjnym (wiek 3-6 lat) i nie zaczęły jeszcze myśleć o muzyce  
i wysokości muzycznej w sposób relatywny. Dzieci, które mają genetyczne predyspozycje do 
interpretowania świata w sposób analityczny, będą zakwalifikowane jako przejawiające 
myślenie niezależne od kontekstu (ang. field independent). W odróżnieniu od tzw. 
„uzależnionych od kontekstu” (ang. field dependent), charakteryzują się one analitycznymi 
tendencjami i przyjmowaniem informacji bez odnoszenia się do kontekstu. Z drugiej strony, 
zdaniem Chin osoby mające predyspozycje do słuchu absolutnego wykazują tendencję do 
wąskiego zakresu uwagi (ang. narrow attention), który odnosi się do dzielenia bodźców na 
komponenty, a nie do przyjmowania ich całościowo (ang. broad attention). W swoich 
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rozważaniach Chin łączy więc elementy teorii wczesnego uczenia się, psychologii 
rozwojowej i czynników genetycznych. Takie podejście nie jest w literaturze odosobnione480.  

W tym kontekście warto wspomnieć, że istnieje jeszcze jeden obszar poszukiwania źródeł 
słuchu absolutnego, który jak dotąd został pominięty przez badaczy. Jak zauważa Andrzej 
Rakowski481 dotyczy on najwcześniejszego okresu życia dziecka, w którym według 
powszechnie znanych praw rozwoju, w ciągu niezwykle krótkiego czasu ustalają się na całe 
życie niektóre istotne mechanizmy percepcji i działania. Należałoby przy tym wyjść z zało- 
żenia, że niemowlęta ludzkie, podobnie, jak psie szczeniaki, pisklęta wielu ptaków, czy 
młode delfiny są wyposażone w zdolność kategoryzowania jakościowego i utrwalania  
w pamięci wąskich wycinków skali wysokości, a więc w zdolność do zapamiętywania 
absolutnej wysokości dźwięków. Z tą umiejętnością, już po czasie kilku miesięcy od chwili 
urodzenia wchodzą one w okres nawiązywania komunikacji dźwiękowej z otoczeniem. 
Przede wszystkim uczą się rozpoznawania głosu matki i odpowiadania na niego 
niemowlęcym gaworzeniem. Przy próbie identyfikacji i imitowania sygnału głosu matki, 
dziecko musi jednak oderwać uwagę od wysokości bezwzględnych, których nie jest w stanie 
zaintonować ze względu na różnicę skali i skupić wyłączną uwagę i siły pamięci słuchowej 
na intonacji głosu. Tym samym tworzą się konstrukcje kontrolowane słuchem relatywnym.  

Proces ten z jednej strony stanowi początkowy element rozwoju właściwej rodzajowi 
ludzkiemu komunikacji językowej, z drugiej zaś stwarza warunki do silnej inhibicji 
prawdopodobnie wrodzonych predyspozycji niemowlęcia do operowania słuchem absolut-
nym. Idąc dalej, można by założyć, że warunki do postępującej inhibicji słuchu absolutnego 
mogłyby zostać ograniczone, gdyby np. ze względu na przypadkowe okoliczności głos 
dziecka „nastroił się” w interwale oktawy z głosem matki. Wówczas doszłoby do 
„podświadomego” odkrycia wymiaru wysokości– wymiaru, w którym zjawisko słuchu 
absolutnego może zaistnieć i rozwinąć się.  

Dopiero kilka lat temu w literaturze została podkreślona rola, jaką pełni środowisko 
akustyczne w dalszym procesie akwizycji języka ojczystego podczas pierwszych kilkunastu 
miesięcy życia dziecka. Dane eksperymentalne482 wskazują, że niemowlęta niezwykle silnie 
reagują na cechy charakterystyczne języka, który funkcjonuje w danym środowisku i otacza 
je. Tak nabywane doświadczenie słuchowe stanowi na kolejnych etapach podstawę 
umożliwiającą szybką akwizycję mowy w konkretnym, funkcjonującym w danym 
środowisku języku ojczystym. Można zatem wysnuć hipotezę, że analogiczne zjawiska 
zachodzą w odniesieniu do elementów języka muzycznego, który jest przecież także 
systemem komunikacji.483 
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5. SŁUCH ABSOLUTNY A JĘZYKI TONOWE 

W ciągu ostatnich kilku lat w literaturze pojawiła się kolejna koncepcja, z której wynika, że 
język rodzimy, jakim się posługujemy ma również wpływ na możliwość wykształcenia 
słuchu absolutnego. Chodzi zwłaszcza o języki tonowe, w których słowa nabierają zupełnie 
innego znaczenie, w zależności od tego, na jakiej wysokości zostały wypowiedziane (np. 
słowo „ma” w języku mandaryńskim może posiadać cztery znaczenia tj. mama, konopie, 
koń i hańba). W efekcie osoby posługujące się językami tonowymi np. językiem 
mandaryńskim, czy wietnamskim od dziecka są bardziej wyczulone na zmiany wysokości  
i na wysokość bezwzględną niż osoby posługujące się np. językiem angielskim. 
Propagatorką tej teorii jest znana psycholog muzyki - Diana Deutsch, która we współpracy  
z chińskimi naukowcami484 przeprowadziła badania porównawcze wśród studentów 
amerykańskich, w tym studentów pochodzenia azjatyckiego. Z badań wynika 
jednoznacznie, że częstość występowania słuchu absolutnego jest o wiele większa wśród 
osób posługujących się językiem tonowym.  

Jednocześnie badania te stały się istotnym głosem w dyskusji na temat wpływu czynników 
genetycznych. Szczególnie wyraźnie odniesiono się do wspomnianych wcześniej badań 
Gregersena485. Trevor Henthorn i Diana Deutsch486 po dokonaniu ponownej analizy 
wyników uzyskanych przez Gregersena podważyli wniosek o roli czynników genetycznych. 
Zwrócono uwagę na fakt wczesnej edukacji muzycznej wśród Azjatów posiadających słuch 
absolutny. Zauważono, że większość badanych studentów azjatyckich wskazało kraje 
azjatyckie jako kraj swej wczesnej edukacji muzycznej, więc prawdopodobnie spędzili oni 
wczesne dzieciństwo w Azji. Biorąc pod uwagę metodę edukacji muzycznej stosowanej np. 
w Japonii487 należy stwierdzić, że w nabywaniu słuchu absolutnego może mieć ona 
znaczenie fundamentalne.   

Dodatkowo uwagę badaczy zwrócił fakt, że w porównaniu ze studentami koreańskimi  
i japońskimi, słuch absolutny posiada najwięcej osób w grupie studentów chińskich. Badacze 
podkreślają jednak, że język japoński oraz niektóre dialekty języka koreańskiego, choć nie są 
zaliczane do języków tonowych, należą do grupy języków wysokościowo akcentowanych, 
w których wysokość odgrywa rolę w nadawaniu znaczenia leksykalnego. Ekspozycja na te 
języki we wczesnym dzieciństwie może mieć znaczenie w kreowaniu predyspozycji do 
nabywania słuchu absolutnego. Jednak zdaniem badaczy to nie czynniki genetyczne, ale 

                                                      

484 DIANA DEUTSCH, TREVOR HENTHORN, ELIZABETH W. MARVIN, HONGSHUAI XU, Absolute pitch 
among American and Cinese conservatory students: Prevalance fifferences, and evidence for a speech-related  
critical period, Journal of the Acoustical Society of America 119 (2006), 719-722. TREVOR HENTHORN, 
DIANA DEUTSCH, Ethnicity versus early environment: Comment on “Early childhood music education  and 
predisposition to absolute pitch: teasing apart genes and environment” by PETER K. GREGERSEN, ELENA 

KOWALSKY, NINA KOHN, AND ELISABETH WEST MARVIN (2000), 911-913.  

485 PETER K. GREGERSEN, ELENA KOWALSKY, NINA KOHN, ELISABETH W. MARVIN,  Early childhood 
music education and predisposition to absolute pitch; teasing apart genes and the environment, 280-282.    

486  TREVOR HENTHORN, DIANA DEUTSCH, Ethnicity versus early environment: Comment on “Early 
childhood  music education and predisposition to absolute pitch: teasing apart genes and environment” by 
PETER K.GREGERSEN, ELENA KOWALSKY, NINA KOHN, AND ELISABETH WEST MARVIN (2000), 911-913. 

487  KEN’ICHI MIYAZAKI, YOKO OGAWA, Learning absolute pitch by children: A cross-sectional study,  
63-78.   
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czynniki środowiskowe wpływają w pierwszym rzędzie na możliwość wykształcenia słuchu 
absolutnego.488   

 

6. POCHODZENIE SŁUCHU ABSOLUTNEGO – BADANIA WŁASNE 

Sprawa pochodzenia słuchu absolutnego nadal wzbudza wiele kontrowersji, dlatego też nie 
mogła zostać pominięta w projekcie badawczym nad występowaniem słuchu absolutnego 
w środowisku młodzieży polskich szkół muzycznych zrealizowanym w latach 2004-2007.489  

W badaniach o charakterze przesiewowym wzięło udział ponad 1175 uczniów 
warszawskich podstawowych i średnich szkół muzycznych oraz studentów Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytetu Muzycznego) i Instytutu 
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w wieku 11-29 lat. Głównym celem 
eksperymentów było określenie częstości występowania słuchu absolutnego wśród polskiej 
młodzieży muzycznej przy użyciu testów na bierny słuch absolutny w dwóch wersjach  
z dwiema różnymi prędkościami prezentowanych 25 dźwięków fortepianu: co 6 sekund i co 
2 sekundy. Badaniom testowym towarzyszyła ankieta, w której znalazły się m.in. pytania  
o przebieg edukacji muzycznej, cechy posiadanego słuchu, a także zjawisko występowania 
słuchu absolutnego w rodzinach. Korelacja wyników testów słuchowych i badań 
ankietowych umożliwiła nie tylko wytypowanie osób dysponujących różnymi rodzajami 
słuchu absolutnego, ale co ważne – dostarczyła informacji, które mogłyby przyczynić się do 
wyjaśnienia kwestii pochodzenia słuchu absolutnego.     

Z teorią tzw. „wczesnego uczenia”, według której warunkiem koniecznym do nabycia 
słuchu absolutnego jest rozpoczęcie kształcenia muzycznego przed 6 rokiem życia, ściśle 
wiązało się pytanie odnoszące się do wieku rozpoczęcia formalnej edukacji muzycznej. 
Chodziło zwłaszcza o analizę odpowiedzi osób, które w teście 6-sekundowym 
fortepianowym uzyskały wynik powyżej 65%, a więc według przyjętego za Warrenem 
Dixonem Wardem490 kryterium są to osoby dysponujące prawie doskonałym słuchem 
absolutnym (ang. nearly perfect absolute pitch).  

Łączna analiza wyników badań ankietowych uzyskanych we wszystkich grupach 
badanych (1001 osób, które odpowiedziały na odpowiednie pytanie ankiety) 
potwierdza, że dla osób posiadających słuch absolutny charakterystyczne jest 
wczesne rozpoczęcie edukacji muzycznej (Rys. 1). W grupie 62 posiadaczy słuchu 
absolutnego w ponad 70% przypadków kształcenie muzyczne zaczyna się w 6 i 7 
roku życia, a wśród 17% przypadków między 2 a 5 rokiem życia. Tylko dwie 
osoby jako wiek rozpoczęcia edukacji muzycznej podały 8 i 10 rok 
życia.

                                                      

488   TREVOR HENTHORN, DIANA DEUTSCH, Ethnicity versus early environment: Comment on “Early 
childhood music education and predisposition to absolute pitch: teasing apart genes and environment” by PETER 

K. GREGERSEN, ELENA KOWALSKY, NINA KOHN, AND ELISABETH WEST MARVIN (2000), 911-913.  

489   SYLWIA MAKOMASKA, Występowanie różnych rodzajów słuchu absolutnego w środowisku 
młodzieży polskich szkół muzycznych, nieopublikowana praca doktorska (Warszawa, 2008) 

490  WAREN DIXON WARD,  Absolute Pitch, 14-21. 
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Rysunek 1: wiek rozpoczęcia edukacji muzycznej przez 1001 uczniów i studentów w 
wieku 11-29 lat ze wszystkich grup badanych (62 osoby ze słuchem absolutnym, które 
w teście 6-sekundowym fortepianowym uzyskały wynik powyżej 65% rozpoznań 
wysokości chromatycznej; 939  osób bez słuchu absolutnego – w teście 6s forte-
pianowym wynik poniżej 65%). 

Wydaje się, że uzyskane dane generalnie potwierdzają teorię „wczesnego uczenia”,   choć 
punkt graniczny wieńczący przedoperacyjny okres w rozwoju dziecka (ang. critical period) 
został przesunięty na 7 rok życia, co jest zapewne związane bezpośrednio z systemem 
polskiej edukacji muzycznej. 

Kwestia pochodzenia słuchu absolutnego znalazła swoje odzwierciedlenie również w ostat-
nim pytaniu zawartym w ankiecie: Czy ktoś z Twojej rodziny posiada/-ł słuch absolutny?. 
Tym razem chodziło o zbadanie zjawiska słuchu absolutnego w kontekście genetyki  
i występowania słuchu absolutnego w rodzinach. W przypadku tego pytania zdecydowano 
się na zastosowanie różnych kryteriów poprawnych odpowiedzi uzyskanych w teście 
fortepianowym 6-sekundowym: poniżej 50% (dla osób bez słuchu absolutnego), między 50% 
a 100% (osoby ze słuchem absolutnym) i 100% prawidłowych rozpoznań wysokości 
chromatycznej (posiadacze bardzo dobrego, pełnego słuchu absolutnego). 

Kolejny wykres (Rys. 2) przedstawia w sposób łączny procenty odpowiedzi na pytanie 
dotyczące występowania przypadków słuchu absolutnego w rodzinach udzielone przez 
1008 osób. Najbardziej interesująco przedstawia się procentowy rozkład odpowiedzi 
twierdzącej uzyskany dzięki zastosowaniu trzech kryteriów poprawnych odpowiedzi.  
W grupie osób bez słuchu absolutnego, które w teście fortepianowym 6-sekundowym  
poprawnie rozpoznały poniżej 50% prezentowanych dźwięków na 894 osoby 125 
respondentów (prawie 14%) zakreśliło odpowiedź „tak”. Wśród tych, którzy w teście 
fortepianowym 6s mieli wynik lepszy niż 50%, ale nie 100% na 78 osób 16 (20,5%) przyznało, 
że w ich rodzinach wystąpiły przypadki słuchu absolutnego. Co ciekawe w 36-osobowej 
grupie słuchaczy, którzy bezbłędnie zidentyfikowali wszystkie prezentowane w teście 
fortepianowym 6-sekundowym dźwięki 8 osób (22%) odpowiedziało „tak”.  
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Rys. 2. Procent odpowiedzi na pytanie: Czy ktoś z Twojej rodziny posiada/-ł słuch 
absolutny? udzielony przez 1008 słuchaczy w wieku 11-29 lat w tym 894 osoby, które 
w teście fortepianowym 6-sekundowym uzyskały wynik <50%; 78 osób, które w teście 
fortepianowym 6s uzyskały wynik powyżej 50%, a poniżej 100%; 36 osób, które w 
teście fortepianowym 6s uzyskały wynik 100%. 

Analiza odpowiedzi udzielonych w poszczególnych grupach prowadzi do wniosku, że 
procenty powiązań genetycznych rosną w funkcji procentów rosnącej jakości słuchu 
absolutnego, co w pewnym stopniu może wskazywać na rolę czynników genetycznych  
w nabywaniu i rozwoju słuchu absolutnego.  

Oczywiście, aby uzyskać jednoznaczne rezultaty wspierające bądź negujące teorię 
czynników genetycznych, należałoby przeprowadzić dodatkowe badania eksperymentalne  
z udziałem członków rodziny osób ze słuchem absolutnym. Na tym etapie badań można 
jedynie przypuszczać, że zjawisko słuchu absolutnego prawdopodobnie występuje  
w rodzinach, choć dopiero weryfikacja danych ankietowych pozwoliłaby na dokonanie 
oceny roli czynników genetycznych w nabywaniu słuchu absolutnego.  

 

 

ZAKOŃCZENIE 

Sprawa czynników decydujących o wykształceniu się słuchu absolutnego jest nadal tematem 
dość burzliwych dyskusji. Wydaje się, że współcześnie dominują teorie, które starają się 
rozpatrywać zjawisko pochodzenia słuchu absolutnego wieloaspektowo, próbując połączyć 
teorię wczesnej edukacji muzycznej z teorią czynników genetycznych i w niektórych 
przypadkach rozszerzając ją o teorię języków tonowych. 

Obecnie prowadzone są różnorodne projekty badawcze, które mają na celu dostarczenie 
dowodów eksperymentalnych wspierających jedną z teorii wyjaśniających pochodzenie 
słuchu absolutnego. Jednego z ciekawszych przedsięwzięć podjęli się Oliver Vitouch  
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z Uniwersytetu w Klagenfurcie i Ken’ichi Miyazaki z Uniwersytetu w Nijagata, którzy  
w badaniach eksperymentalnych przewidują m.in. prześledzenie procesu kształcenia 
wybranej grupy dzieci europejskich metodą wykorzystywaną w Japonii oraz dzieci 
japońskich kształconych metodami europejskimi491.   

Podsumowując rozważania na temat czynników wpływających na powstanie słuchu 
absolutnego, warto zauważyć, że w literaturze często spotyka się opinie, według których 
wczesna edukacja muzyczna jest warunkiem koniecznym do nabywania słuchu absolutnego. 
Jednocześnie wydaje się, że stopień konieczności może się indywidualnie różnić w zale- 
żności od podstawy genetycznej. W ten sposób słuch absolutny jest traktowany jako 
kombinacja pewnej jeszcze nie do końca zbadanej podstawy (prawdopodobnie genetycznej) 
oraz odpowiednich danych wejściowych zaaplikowanych we właściwym czasie.   

 

 

 

 

Praca naukowa dofinansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008 jako projekt badawczy 
nr N105 028 31/3210   

                                                      

491  OLIVER VITOUCH, Referat podczas sesji poświęconej percepcji wysokości muzycznej, 
Akademia Muzyczna im. F. Chopina (Warszawa, 2005).  
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SONATY NA SKRZYPCE SOLO MAXA REGERA  
W DIALOGU Z TRADYCJĄ BACHOWSKĄ 

Maryla Renat 
Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 

 

Muzyka XX wieku podejmując szeroki dialog z tradycją odwołuje się do konkretnych modeli 
form, literatury komponowanej na dany instrument, do technik kompozytorskich, ogólnych 
idei estetycznych, typów ekspresji. Potocznie stosowane w edukacji muzycznej porzekadło 
„zacznij od Bacha” sięga daleko głębiej niż wyznaczona ogólnopedagogiczna sentencja. 
Sięga w obszar najtrwalszych wartości sztuki dźwięku,  w zjawisko inspiracji bliższych  
i dalszych, w ponadczasową logikę myślenia muzycznego. 

Geniusz J. S. Bacha był uniwersalny. Każdemu z instrumentów, któremu powierzył swe 
myśli pozwolił wypowiedzieć się najpełniej i jednocześnie zgodnie z konwencją epoki. Ta 
właściwość sztuki niemieckiego kantora uderza nas przy każdorazowym kontakcie z nią. 
Zogniskowanie wszelkich osiągnięć muzycznego baroku w dziele Bacha posiada charakter 
elizyjny, tzn. zwieńczenie dokonań tej wybujałej różnorodnością form i gatunków epoki było 
jednocześnie punktem wyjścia nowych wartości. Rezonans muzyki Bacha w minionym XX 
stuleciu przybierał różną postać, czasem bezpośrednią, tak jak w Ludus tonalis Paula 
Hindemitha, preludiach i fugach Dymitra Szostakowicza, a czasem pośrednią, będącą 
impulsem twórczym prowadzącym do powstania wysoce przekształconych względem 
swego pierwowzoru form wypowiedzi. Inspiracja płynąca z dzieł Bacha pobudzała 
wyobraźnię różnych kompozytorów, różnych co do ich rangi jak i samego charakteru 
twórczości. Wybitnym twórcą, który na przełomie XIX i XX wieku dokonał symbiozy 
tradycji bachowskiej z późnoromantycznym językiem wypowiedzi był Max Reger (1873 – 
1916). To on niezależnie od wybitnych osiągnięć na polu muzyki organowej i orkiestrowej 
jako pierwszy dokonał reinkarnacji formy sonaty na skrzypce solo.  

 Max Reger skomponował dwa cykle tego typu sonat w latach 1899 (4 Sonaty na skrzypce 
solo op. 42) i 1905 (7 Sonat na skrzypce solo op. 91). Ponadto tworzył preludia i fugi na ten 
instrument (formę charakterystyczną dla muzyki klawiszowej) jako samodzielne utwory 
oraz 9 sonat na skrzypce i fortepian.  

 

ŹRÓDŁA STYLU SKRZYPCOWEGO J. S. BACHA 

Korzenie niemieckiej szkoły skrzypcowej tkwią w wielowiekowej praktyce gry na 
instrumentach smyczkowych, charakterystycznej dla tego obszaru. Sięga ona XVI wieku. 
Była ściśle związana z tradycjami wędrownych „wiejskich skrzypków”, zwanych 
„szpilmanami”, którzy kultywowali styl wielogłosowej gry. Takim „szpilmanem” był 
pradziad kompozytora, Hans Bach, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Ówczesne tańce 
w praktyce ludowej wykonywano wielogłosowo. Gra owych wiejskich muzyków polegała 
na wykonywaniu melodii tańca na wyższych strunach i równoczesnym potrącaniu 
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smyczkiem dwóch dolnych strun tworząc burdonowy akompaniament na kwincie.492 
Ta maniera wykonawcza znalazła swe artystyczne wcielenie w twórczości kompozytorów 
niemieckich, w tym w najpełniejszej formie u Bacha. 

Bach odnosił się z dużym zainteresowaniem do instrumentów smyczkowych. Dziadek  
i ojciec kompozytora byli dobrymi skrzypkami i początki jego muzycznego kształcenia 
związane były z tym instrumentem. Bach pod okiem ojca opanował podstawy gry 
skrzypcowej oraz na instrumentach klawiszowych. W wieku 18 lat wstąpił do służby księcia 
weimarskiego w charakterze skrzypka orkiestrowego (1703 r.). Ta pierwsza, krótka praktyka 
w Weimarze odegrała ważną rolę w późniejszym ukształtowaniu stylu skrzypcowego Bacha. 
Jak podaje Izrael Jampolski, autor pracy o sonatach i partitach niemieckiego mistrza, tutaj 
spotkał się z ówczesnym, wybitnym skrzypkiem pochodzenia szwedzkiego, Johannem 
Paulem Westhoffem (1656 – 1705), który swój ostatni okres życia, od 1698 roku spędził  
w Weimarze. Twórca ten opublikował kilkanaście lat wcześniej, w 1682 roku w Paryżu zbiór 
Suit na skrzypce solo bez basu. Był przedstawicielem starej, niemieckiej szkoły skrzypcowej. 
Westhoff wtajemniczał młodego Bacha w arkana sztuki wiolinistycznej, ukazywał przykłady 
wykorzystania skrzypiec jako instrumentu solowego. Istnieje przypuszczenie, że 
kompozytor pobierał lekcje u Westhoffa.493 

W 1709 roku Bach poznał przybyłego do Weimaru innego, niemieckiego skrzypka, Johanna 
Georga Pisendela (1687 – 1755).494 Później spotkali się w Dreźnie w 1717 roku. Władimir 
Rabiej, również autor pracy o skrzypcowych sonatach i partitach Bacha, wydanej 7 lat po 
publikacji I. Jampolskiego, twierdzi, iż kontakty między tym wirtuozem i Bachem były 
bliższe, niż sądzą badacze jego biografii. Bach znał Sonatę na skrzypce solo, skomponowaną 
w tym czasie przez Pisendela, mogła ona być wzorcem dla analogicznych późniejszych jego 
utworów. 

Kolejny po okresie weimarskim etap działalności Bacha – jak wiadomo – miał miejsce  
w Kӧthen, dokąd był zaproszony do pełnienia funkcji dyrektora muzyki kameralnej u ks. 
Leopolda (od 1717 roku). Na dworze nowego pracodawcy nie wykonywano muzyki 
kościelnej, toteż twórczość Bacha koncentrowała się na świeckiej muzyce instrumentalnej.495 

                                                      

492  Rozwojowi techniki wielogłosowej gry w niemieckiej szkole skrzypcowej XVII wieku 
sprzyjały niektóre cechy budowy ówczesnych instrumentów. Miały one krótszy gryf, podstawek 
mniej zaokrąglony, cienkie struny z żyłki, które były w węższym układzie, niż w dzisiejszych 
instrumentach. Napięcie włosia regulowano podczas gry kciukiem w pobliżu żabki. Był to francuski 
sposób trzymania smyczka, przyjęty w ówczesnych Niemczech. Podczas nacisku dużego palca włosie 
napinało się silniej, co sprzyjało grze w postaci krótkich pociągnięć. Przy wykonywaniu kantyleny  
i wielogłosowych fragmentów skrzypkowie stosowali włosie rozluźnione, miękko potrącając struny. 
(WŁADIMIR RABIEJ, Sonaty i partity dla skripki solo J. S. Bacha, Izdatielstwo  „Muzyka”, Moskwa, 1970,  
s. 14) 

493  IZRAEL JAMPOLSKI, Sonaty i partity dla skripki solo J. S. Bacha, Gasudarstwiennoje Muzykalnoje 
Izdatielstwo, Moskwa 1963, s. 4 – 6. 

494  Skrzypek i kompozytor, urodzony w Austrii, uczeń Vivaldiego. Działał w Dreźnie  
i Poczdamie  (JERZY KUSIAK, Skrzypce od A do Z, PWM 1988, s.  

495  Jego zainteresowanie instrumentami smyczkowymi bardzo wówczas wzrosło. Bach posiadał 
i grał na skrzypcach Jacoba Steinera (1617 – 1683). W zespole ponoć chętnie grywał na altówce. 
Jampolski podaje informację, iż w Köthen Bach skonstruował nowy instrument, „viola pomposa”, 
będący typem pośrednim między altówką i wiolonczelą. Według opinii tego autora, biografowie 
kompozytora nie nadają temu wynalazkowi odpowiedniego znaczenia, zapewne wobec ogromu 
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Już przed okresem kӧtheńskim Bach transkrybował na klawesyn koncerty skrzypcowe  
A. Vivaldiego, przez co zapoznał się ze wzorcami skrzypcowej szkoły włoskiej. Jednak bez 
wątpienia pozostał bliższy tradycji niemieckiej, do której należą także wielcy twórcy XVII 
wieku: Heinrich von Biber (1644 – 1704) i Johann Jacob Walter (ok. 1650 – 1717).496 

Przyjmuje się rok 1720 jako datę powstania Sonat i partit na skrzypce solo Bacha. Z tego roku 
pochodzi najstarszy z zachowanych autografów. Za życia kompozytora nie zostały 
opublikowane, ale szybko się rozpowszechniły, o czym świadczą liczne kopie. Pierwsze 
wydanie dzieł miało miejsce w Bonn w 1802 roku na podstawie rękopisu sporządzonego 
przez żonę kompozytora (w oficynie Nicolasa Simrocka, która opublikowała także inne 
dzieła Bacha). Rękopis ten zawierał sporą ilość błędów, które były powielane w kolejnych 
wydaniach. Tytuł pierwszego wydania brzmiał: Tre sonate per il violino solo senza Basso. 
Del Sigre Seb: Bach. Wydanie to zatem nie wyodrębniało partit, traktując je jako suitowe 
dodatki do sonat. To zapoczątkowało wieloletni proces dochodzenia do tekstu oryginalnego. 
Edytorską historię bachowskich sonat przedstawił Tadeusz Wroński w swojej pracy: Sonaty  
i partity J. S. Bacha  na skrzypce solo. Studium edytorskie i wykonawcze.497 Na zakończenie 
tych wstępnych rozważań zacytujmy jego słowa: „Sonaty i partity na skrzypce solo są 
niewątpliwie dziełem, w którym Bach zamknął całe swoje rozumienie skrzypiec i najpełniej 
ten instrument wykorzystał.”498 

 

IDIOM BACHA W FORMIE I TECHNICE 

W bachowskim zbiorze sonaty przedzielone są partitami. Układ kolejnych utworów jest 
zatem następujący: 

I  Sonata g-moll, I Partita h-moll, II Sonata a-moll, II Partita d-moll, III Sonata C-dur,   
III Partita E-dur 

W katalogu Wolfganga Schmiedera otrzymały numerację odpowiednio od 1001 do 1006. 
Sonaty zbudowane są na planie czteroczęściowej sonaty  da chiesa (wolna – szybka – wolna – 
szybka), jednak Bach tworzy w jej obrębie własną, monumentalną koncepcję. Układ 
architektoniczny każdej z sonat jest ten sam: 

I część – wolna, dostojna z bogato ornamentowaną melodyką 

                                                                                                                                                                      

dokonań Bacha w dziedzinie muzyki organowej, klawesynowej i kantatowej. (IZRAEL JAMPOLSKI, op. 
cit. , s. 14) 

496  Heinrich von Biber uchodzi za jednego z twórców  niemieckiej szkoły skrzypcowej. 
Urodzony w Czechach działał głównie w Austrii (Salzburg). Głównym jego dziełem są słynne Sonaty 
misteryjne powstałe ok. 1674 roku, zbiór 15 sonat na skrzypce i b. c. inspirowanych tajemnicami 
różańca oraz Passacaglia na skrzypce solo. Biber stosował też na szeroką skalę skordaturę.  

 Johann Jacob Walter działał w Dreźnie, postrzegany przez historyków jako wirtuoz, który w swych 
ilustracyjnych utworach ukazał pełnię ówczesnego kunsztu skrzypcowego. Czołowe jego dzieła to: 
Scherzi z 1676 roku i niezwykle oryginalny zbiór Hortus Chelicus z 1688 roku.(JERZY KUSIAK, op. cit. , 
 s. 444)  

497  PWM 1970, s. 5 – 21. 

498  Tamże, s. 6. 
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II część – szeroko rozbudowana fuga 

III część – wolna, śpiewna, liryczna (w I Sonacie także taneczna) 

IV część – bardzo żywa, figuracyjna 

Oto szczegółowy wykaz części sonat oraz ich plan tonalny, metryczny i formalny: 

I  Sonata g-moll 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I. Adagio g-moll 4/4 a b c 

II. Fuga g-moll ¢ 3 przepr. 

III.Siciliana B-dur 12/8 A A1 

IV. Presto g-moll 3/8 A A1 

 

II Sonata a-moll 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny  

I. Grave a-moll 4/4 a b c 

II. Fuga a-moll 2/4 4 przepr. 

III. Andante C-dur 3/4 A A1 

IV. Allegro a-moll ¢ A A1 

 

III Sonata C-dur 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I. Adagio C-dur 3/4 a a1 a2 

II. Fuga C-dur ¢ 5 przepr. 

III. Largo F-dur 4/4 a a1 a2 

IV. Allegro assai C-dur 3/4  A A1 

 

Wstępne części powolne odznaczają się bardzo bogatą, ornamentalną melodyką, wplecioną 
pomiędzy następstwa akordowe. Melodyka opiera się na figuracji gamowej bądź  
harmonicznej, przepływa w drobnych wartościach rytmicznych. Akordy na dłuższych 
wartościach pełnią podwójną rolę: inicjują i wieńczą frazy melodyczne, stanowią ich osnowę 
oraz – co oczywiste – są nośnikami treści harmonicznej. Następujące po nich figuracyjne  
frazy są ich rozwinięciem, wybrzmieniem, tkanką spajającą akordy. Pomiędzy  
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tymi współczynnikami narracji zachodzi ścisłe sprzężenie zwrotne, głównie za sprawą 
czynnika harmonicznego. Ten sam czynnik decyduje o trójdzielnej konstrukcji  
wyznaczonej planem tonalnym. Adagio z I Sonaty g-moll i Grave z II Sonaty a-moll   
są w ukształtowaniu melorytmicznym dość swobodne o falistym rysunku.  

 

Przykład 1. J. S. Bach, II Sonata a-moll, I cz. Grave, takty początkowe 

 

Z kolei Adagio z III Sonaty C-dur w całości utkane jest z inicjalnego motywu punktowanego, 
ostinatowo powtarzanego na przestrzeni całej części. Przepływając pomiędzy różnymi 
głosami tworzy rozległe frazy wplecione w układy akordowe. Wolne części wstępne 
przygotowują główną część sonaty – fugę. W II i III Sonacie funkcję tę podkreśla zawieszona 
kadencja końcowa. 

Fugi wypełniające II część sonat w swej kunsztowności architektury i bogactwie pomysłów 
są zjawiskiem niepowtarzalnym w literaturze skrzypcowej. Różnią się pomiędzy sobą 
ogólną konstrukcją i zakresem środków polifonicznych. Najkrótsza, bardzo zwarta w  
budowie fuga z I Sonaty g-moll oparta na prostym, dwuczłonowym temacie jest również 
najprostsza w budowie i technice. Fuga z II Sonaty a-moll ukazuje szerszy zakres rozwiązań 
polifonicznych (III przeprowadzenie tematu w inwersji) i bardziej złożony plan tonalny. 
Monumentalną konstrukcją odznacza się Fuga z III Sonaty C-dur (5 przeprowadzeń,  
3 epizody), która zawiera interesujący plan makroformy w postaci chwytu repryzowego.  
W ostatnim przeprowadzeniu Bach powtarza obszerny fragment materiału ekspozycji, 
tworząc tym samym klamrę kończącą tę rozbudowaną formę. Można by ją określić mianem 
„fuga repryzowa”.  

Tematy fug wykazują budowę dwuczłonową typu soggetto, zbudowaną z czoła i kody 
 (w Sonatach g-moll i a-moll) lub czoła i ewolucji (w Sonacie C-dur); odpowiedzi są w obydwu 
rodzajach: tonalne i realne. Fugi: a-moll i C-dur zawierają przeprowadzenia tematu w 
inwersji, częste są przeprowadzenia nadkompletne. Łączniki wewnętrzne – zgodnie z  
bachowskim stylem – bazują na głównym motywie tematu, łączniki zewnętrzne i epizody na 
nowym materiale figuracyjnym, bogato różnicowanym. Największą spójnością materiałową 
odznacza się fuga z II Sonaty a-moll. Tutaj „sygnałowy” motyw czołowy tematu kreuje 
również przebieg łączników. Warto wspomnieć o odcinkach figuracyjnych o typowo  
harmonicznym charakterze, wykonywanych z powtarzaną nutą pedałową. To nie jedyny 
chwyt techniczny przejęty z faktury organowej i przeniesiony na skrzypcową. Rodowodu 
klawiszowego są również niektóre opadające chromatycznie, faliste figury szesnastkowe 
 czy kadencyjne figuracje gamowe biegnące w rozdrobnionym rytmie przed ostatnim 
 akordem (w fugach: g-moll i a-moll). Zadziwia kunszt polifoniczny, przełożony 
 na ten z natury melodyczny instrument.  Struktury akordów podyktowane wymogami  
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aplikatury skrzypcowej w sposób niezwykle plastyczny operuje odpowiednim doborem 
współbrzmiących interwałów, dostosowanym jednakże do nadrzędności prowadzenia  
tematu w jednym z głosów. Gdy ten brzmi w głosie najniższym, to dopełniające go akordy 
wykonywane są ruchem smyczka od najwyższego do najniższego dźwięku, a więc 
 odwrotnie niż w normalnym sposobie gry akordowej: 

 

Przykład 2. J. S. Bach, III Sonata C-dur499,II cz., Fuga, temat w głosie najniższym (czwarty 
pokaz tematu w ekspozycji), t. 24 – 29. 

 

Fugi tworzą punkt ciężkości, ogniskują kwintesencję stylu Bacha nie tylko w kontekście 
owych sonat, ale bez wątpienia całego zbioru. 

Śpiewne, trzecie części  sonat przynoszą odprężenie wyrazowe po rozbudowanych  
fugach, chociaż również odwołują się do faktury wielogłosowej. Są jedynymi ustępami 
odchodzącymi od tonacji głównej sonaty. Liryka bachowska znajduje tu swe pełne  
wcielenie. Dwudzielność w budowie wolnych części Sonat: g-moll i a-moll przeradza się  
w III Sonacie C-dur (Largo) w bardziej złożony układ trójdzielny a a1a2, z domieszką 
 techniki wariacyjnej. Wielogłosowość tych części jest nieco ukryta z wyraźną dominacją  
jednej linii i drugorzędną, harmonizującą funkcją głosów towarzyszących. Myśli tematyczne 
są odmienne w budowie fraz: 

- w Sicilianie z I Sonaty g-moll –  układ symetryczny 

- w Andante z II Sonaty a-moll – układ asymetryczny, temat rozbudowany  wypełniający 
                                                             całe ogniwo A 

- w Largo z III Sonaty C-dur – temat otwarty, złożony z dwóch fraz zakończonych  
                                                               słabą kadencją 

Charakter tematu wyznacza w tych częściach typ ewolucyjnego postępowania: zwarte, 
dialogujące myśli w Sicilianie (I Sonata g-moll) szeroko, dostojnie płynąca kantylena 
 z akompaniamentem w Andante (II Sonata a-moll) snucie motywiczne wplecione  
w nieregularne frazowanie w Largo (III Sonata C-dur). Andante z II Sonaty a-moll  
w dwudzielnej konstrukcji przyjmuje postać duetu „dla jednych skrzypiec” najbardziej 
zbliża się do XVII-wiecznej tradycji niemieckich skrzypków grających równocześnie  
melodię i akompaniament.500 

 

 
                                                      

499  Temat fugi C-dur pochodzi z chorału Komm, heiliger Geist, Herr Gott BWV 59 (melodia 
chorałowa z 1524 roku.) 

500  IZRAEL JAMPOLSKI, op. cit., s. 15. 
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Przykład 3. J. S. Bach, II Sonata a-moll,III cz., Andante, t. 1 – 6. 

 

Części finałowe sonat tworzą motoryczne, figuracyjne Allegra, formalnie wzorowane na 
 budowie tańców barokowych (A A1). Ogniwo A podaje materiał figuracyjny, ogniwo A1 
jest jego ewolucyjnym rozwinięciem. Motorem kształtowania jest harmonika; w sukce-
sywnym przebiegu to figuracyjne rozłożenie harmonii. Plan tonalny przedstawia się  
w każdej sonacie tak samo: 

 A    A1    

Tonacja 
główna 

 Tonacja 
dominanty 

 Tonacja 
dominanty 
lub  
paraleli 

 Tonacja  
subdominanty 

 Tonacja 
główna 

 
Ogniwo A1 we wszystkich sonatach jest bardziej rozbudowane z częstszymi zmianami  
modulacyjnymi. W nim Bach stosuje też wyższy stopień przekształceń materiału figura-
cyjnego podanego w pierwszym ogniwie. Części wieńczące sonaty są prezentacją bogatej 
techniki figuracyjnej, podobnie jak większość szybkich i umiarkowanych części tanecznych 
w partitach. Technika ta wykazuje określone prawidłowości, mające – obok czynnika  
harmonicznego – znaczenie formotwórcze. 

Partity skomponowane są na wzór klawesynowych suit francuskich i angielskich. Każda 
 z partit skrzypcowych posiada odmienny układ części i odmienne środki stylizacji tańców. 
Typowa cecha późnobarokowej suity - zmienność budowy cyklu – znajduje tu swe kolejne 
potwierdzenie. 

I Partita h-moll jest suitą wariacyjną. Po każdym z poszczególnych tańców następują kolejno 
odpowiadające im wariacje (double). Oto wykaz części, plan tonalny, metryczny i formalny: 
 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I. Allemanda II. Doble h-moll c, ¢ A A1, A A1 

III. Corrente IV. Double h-moll 3/4, 3/4 A A1, A A1 

V. Sarabanda VI. Double h-moll 3/4, 3/4 A B, A B 

VII. Tempo di Borea VIII. Double h-moll ¢ A A1, A A1 
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Tańce wykazują różnice nie tylko w agogice i charakterze, lecz także w fakturze.  

Dużym zróżnicowaniem w kształcie rytmicznym odznacza się Allemanda, Corrente  
prawem kontrastu posiada prostą monorytmiczną narrację; Sarabandę kształtuje  
faktura akordowa i polifonizująca na zmianę, podobnie jest w części finałowej  
Tempo di Borea (Bourée). Wszystkie tańce i ich wariacyjne odpowiedniki wykazują budowę 
dwudzielną. We wszystkich double występuje też ukryta polifonia.  

 
Przykład 4. J. S. Bach, I Partita h-moll, IV cz. Tempo di Borea, t. 1 – 10. 

 
II Partita d-moll w konstrukcji jest najbliższa stałemu układowi barokowej suity.  
Allemanda, Corrente, i Giga wypowiadają się w jednogłosowej fakturze, Sarabanda 
naprzemiennie w akordowej i figuracyjnej. W dwóch pierwszych częściach inicjujące je 
tematy wtapiają się w ewolucyjny tok rozwoju. Sarabanda i Giga zawierają symetrycznie 
zbudowane tematy. Partitę d-moll wieńczy słynna Ciaccona, złożona z 30 wariacji ujętych w 
ogólną, trójfazową konstrukcję. 8-taktowy temat utrzymany jest w rytmie sarabandy.  
 
II Partita d-moll 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I. Allemanda d-moll c A  A1 

II. Corrente d-moll 3/4 A  A1 

III. Sarabanda d-moll 3/4 A  B 

IV. Giga d-moll 12/8 A  A1 

V. Ciaccona d-moll 3/4 wariacje 

W budowaniu formy wariacyjnej wyróżniają się dwie zasady organizacji.  

Pierwsza polega na łączeniu w grupy krótkich, odpowiadających tematowi wariacji 
zbliżonych technicznie i fakturalnie (pokrewieństwo środków techniki wariacyjnej). 

 Drugą zasadą jest przeplatanie grup wariacji wielogłosowych wariacjami jednogłosowymi, 
figuracyjnymi. Wyróżniają się też  odcinki o fakturze akordowej, wykonywane techniką  
arpeggio (wariacje: 11 – 14, wariacja 24 w drugiej fazie Ciaccony).  
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Trójdzielną konstrukcję ogólną wyznacza plan tonalny: 

I faza II faza III faza 

d-moll D-dur d-moll 

wariacje 1 – 15 wariacje 16 – 23 wariacje 24 – 30 

 

 

Przykład 5. J. S. Bach, II Partita d-moll, V cz. Ciaccona, 11 wariacja w technice arpeggio 

 

 

 

III Partita E-dur w swej ogólnej budowie, doborze stylizowanych tańców przyjmuje wzorzec 
francuskich, baletowych divertissement. 
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III Partita E-dur 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I. Preludio E-dur 3/4 A A1 

II. Loure E-dur 6/4 A A1 

III. Gavotte en Rondeau E-dur ¢ a b a c a d a e a 

IV. Menuet I E-dur 3/4 a a1 a2 

V. Menuet II E-dur 3/4 a a1 

VI. Bourée E-dur 2/2 a a1  

VII. Gigue E-dur 6/8 a a1 

 

Otwierające partitę Preludio utrzymane jest w figuracyjnej, motorycznej fakturze  
z charakterystycznymi trzystrunowymi bariolażami w toku narracji. Tworzy wirtuozowskie 
perpetuum mobile, w którym przewija się ukryta, dwugłosowa polifonia.  

 

Przykład 6. J. S. Bach, III Partita E-dur, I cz., Preludio, 3-strunowe bariolaże, t. 16 – 30. 

 

Po nim następuje szereg tańców zróżnicowanych względem siebie fakturalnie, 
 agogicznie i wyrazowo. Po spokojnym, śpiewnym Loure następuje pogodny (bardzo znany i 
często wykonywany jako samodzielny utwór), utrzymany w formie starofrancuskiego 
 ronda Gavotte en Rondeau. IV część Partity E-dur tworzą dwa Menuety, z których  
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drugi pełni funkcję tria i zawiera pierwiastek ludyczny. Dwie ostatnie części to Bourée 
 i Gigue o typowej dla barokowych tańców dwudzielnej budowie. Są one krótsze od tańców 
w poprzednich partitach, prawdopodobnie ze względu na większą ilość części III Partity. 

„W partitach, utrzymanych ogólnie w lżejszym charakterze niż sonaty” – zauważa 
 Jerzy Kusiak – „uderza jednak olbrzymia rozpiętość nastrojów i emocji: obok pogodnych, 
jędrnych tańców chłopskiej proweniencji, pojawiają się tak głębokie, epickie części wolne, 
 jak Sarabandy w I i II Particie czy przesławna Ciaccona d-moll, kończąca II Partitę. Każda  
z partit ma pewne, odrębne cechy charakterystyczne.”501 Warto zauważyć, że w partitach 
wszystkie części utrzymane są w tej samej, głównej tonacji, podczas gdy w sonatach wolne, 
trzecie części są w tonacji paraleli (Sonaty g-moll i a-moll) lub subdominanty.  

Czynnikiem integrującym zróżnicowaną i bogatą materię bachowskich dzieł są środki  
techniczne. Można je sklasyfikować w trzech rodzajach gry: techniki figuracyjnej,  
gry dwudźwiękowej oraz techniki akordowej.  

W technice figuracyjnej dają się wyróżnić 3 cechy, bardzo typowe dla stylu Bacha:  

1) naprzemienność figuracji melodycznych i harmonicznych  

2) „ukryta polifonia” w toku linii figuracyjnej  

3) horyzontalne rozłożenie treści harmonicznej.  

Technika akordowa w pełni wykorzystuje możliwości instrumentu. Następstwa akordowe 
najpełniej prezentują się w fugach, a także w wolnych częściach i funkcjonują  
w kilku ujęciach fakturalnych:  

1) jako eufoniczne następstwa harmoniczne (zwłaszcza w tańcach)  

2) jako zderzenie linii kilku głosów (w fugach)  

3) jako harmoniczne dopełnienie w ornamentalnej linii melodycznej. 

Zbiór sonat i partit na skrzypce solo to bachowska „summa” skrzypcowa, szczyt  
możliwości polifonicznych i możliwości rozwiązań fakturalnych jakie w epoce baroku  
mogły zaistnieć na tym instrumencie.  

 
SONATY NA SKRZYPCE SOLO MAXA REGERA – REZONANS BACHA U PROGU XX WIEKU 

Max Reger (1873 – 1916), jak już wspomniano, po 150 latach nieobecności tej postaci sonaty 
skrzypcowej w muzyce solowej,502 przywraca ją życia, inicjując jednocześnie nową drogę jej 
rozwoju na przestrzeni XX-wiecznej literatury skrzypcowej. Należał on do tych 

                                                      

501  JERZY KUSIAK, Przewodnik po muzyce skrzypcowej, PWM SA 2003, s. 26. 

502  Po Bachu sonaty na skrzypce solo komponowali: FRANCESCO GEMINIANI (Sonate a violino 
senza basso), WILHELM RUST I IWAN CHANDOSZKIN (9 sonat na skrzypce solo) 
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kompozytorów, którzy choć sami nie uprawiali gry skrzypcowej503, to jednak stworzył obfitą 
porcję dzieł na ten instrument. 

Idea ożywiania form muzyki dawnej środkami późnoromantycznej techniki i ekspresji, 
której Reger był wierny znalazła oczywiście swe konsekwencje także na polu muzyki 
skrzypcowej. Grupa utworów na skrzypce solo jest imponująca. Kompozytor hołduje w nich 
fakturze polifonicznej, lecz jest to wielogłosowość linearna, odmienna od bachowskiej, w 
której poszczególne linie melodyczne są w silnym stopniu niezależne. Oto wykaz utworów 
na skrzypce solo Maxa Regera w porządku chronologicznym: 

- 4 sonaty op. 42: d-moll, A-dur, h-moll, g-moll (1900) 

- Preludium i fuga a-moll (1902) 

- 7 sonat op. 91: a-moll, D-dur, B-dur, h-moll, e-moll, G-dur, a-moll (1905) 

- 8 preludiów i fug op. 117:  h-moll,  g-moll,  e-moll,  chaconne g-moll,  G-dur,  d-moll, 
                                                     a-moll,  e-moll (1909 – 1912) 

- 6 preludiów i  fug op. 131a: a-moll, d-moll, G-dur, g-moll, D-dur, e-moll (1914) 

- Preludium e-moll (1915) 

Z powyższego wykazu wynika, iż Reger podjął nie tylko formę sonaty, lecz także –  
właściwą dla twórczości na instrumenty klawiszowe – formę preludium i fugi. 

Przedmiotem niniejszych rozważań są dwa cykle sonat.  Pierwszy zbiór sonat op. 42 powstał 
w tzw. „okresie Weiden” (1899) w kontekście monumentalnych dzieł organowych.  
Drugi, późniejszy zbiór op. 91 przypada na tzw. „okres Monachium” (1901 – 07). Utwory 
powstałe w tym czasie charakteryzują się wzmożeniem chromatyki i zagęszczeniem faktury. 
504  

Ogólny pogląd na styl, formę i środki techniczne obydwu zbiorów prowadzą do wniosku, 
 iż są one pod tym względem zbliżone, nie wykazują wielkich różnic.Dlatego zostaną  
tutaj scharakteryzowane łącznie, jako jedna idea kompozytorska. 

U Regera dokonuje się daleko idąca synteza wzorców przyjętych od Bacha ze wzorcami 
formalnymi epoki klasycznej i romantycznej oraz czynnikiem wirtuozowskim.  
Synteza ta realizowana jest językiem tonalnym, lecz silnie schromatyzowanym. Sonaty  
Regera są na przemian 3- i 4-częściowe, bardzo zróżnicowane agogicznie. Wzorzec Bacha 
został przetworzony niezwykle wszechstronnie. Niektóre części sonat Regera nawią- 
zują bezpośrednio do określonej części sonaty lub partity Bacha, w innych zaś następuje  
specyficzna synteza różnych wzorców, prowadząca do powstania nowych koncepcji, takich 
jak: stylizacja menueta w formie kanonu w III Sonacie h-moll z op. 42 lub w formie ronda. 

 

                                                      

503  Reger w dzieciństwie uczył się gry na skrzypcach u swego ojca, której jednak później nie 
kontynuował w dalszej praktyce muzycznej. 

504  MARTA SZOKA, hasło, Reger Max, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM pod red. Elżbiety 
Dzięwskiej, t. 8, pe-r, część biograficzna, PWM SA Kraków 2004, s. 342. 
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Przykład 7. Max Reger, III Sonata h-moll z op. 42, III cz., takty początkowe (poniżej) 

 

 

Reger w swych 11 utworach dokonuje rzeczy bardzo istotnej, mianowicie symbiozy  
dwóch bachowskich pierwowzorów, sonaty i partity, tworząc wypadkową formę  
cykliczną. W obrębie jednej sonaty zestawia części nawiązujące do wolnych wstępów  
bachowskich sonat z częściami stylizującymi tańce. Bardzo wyraźnie symbiozę tę ukazuje  
I Sonata z op.91. 

I  Sonata a-moll z op. 91 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I cz. Grave  
(ma con moto) 

a-moll c A   A1  A2-  
3 fazy rozwijające się  
od motywu inicjalnego 

II cz. Vivace 
 (stylizacja Gigue) 

d-moll 6/8 A   A1-  
budowa 2-dzielna oparta  
na pokrewnym materiale 

III cz. Andante sostenuto 
(stylizacja Siciliany) 

F-dur 6/8 A   A1 

IV cz. Allegro energico a-moll 4/8 Fuga 2-głosowa – 
 3 przeprowadzenia 

 
Ponadto I Sonata a-moll pozwala odczytać w kolejnych częściach konkretne wzorce przejęte z 
cyklu Bacha: 

I cz. Grave  Grave z II Sonaty  a-moll 

II cz. Vivace  Gigue z II Partity d-moll 

III cz. Andante sostenuto  Siciliana z I Sonaty g-moll 

IV cz. Allegro energico 
 

Fuga z II Sonaty a-moll 

Kolejne wzorce można odczytać także w innych sonatach, (np. II cz. Con moto z V Sonaty  
e-moll z op. 91 oraz  Tempo di Borea z I Partity h-moll). 
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Ostatnie części ostatnich sonat każdego zbioru (g-moll z op. 42 i a-moll z op. 91) są formą 
ciaccony. Przebieg formy wariacyjnej jest wyraźnie wzorowany na Bachu. Bach w połowie 
narracji swej Ciaccony wprowadza wariację w postaci przekształconego tematu ze zmianą 
trybu, a po ostatniej wariacji powtarza ponownie temat bez zmian. Reger dokonuje tej samej 
operacji w swych Ciacconach.  Obydwie ciaccony Regera zawierają 15 wariacji, a pośród nich 
w toku rozwoju  pojawia się temat w wersji przekształconej i w zakończeniu powtórka 
tematu bez zmian. W IV Sonacie z op. 42 przekształcony temat (a konkretnie w wersji 
polifonizującej) pojawia się po 9 wariacji. 

Przykład 8a. J. S. Bach, temat Ciaccony 

 

 

 

Wariacja na początku drugiej części w trybie durowym  

 

Przykład 8b. Max Reger, temat Ciaccony z IV Sonaty op. 42 

 

wariant polifonizujący tematu po 9 wariacji 
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W VII Sonacie a-moll z op. 91 wzorzec Bacha zostaje dokładnie powielony: po 9 wariacji 
podany jest temat w trybie durowym, ze zmianami harmonicznymi i wzmożoną 
chromatyką. 

Przykład 9. Max Reger, VII Sonata op. 91, temat ciaccony (poniżej) 

 

Wariant durowy tematu ze zmianami harmonicznymi  

 

W środkach techniki wariacyjnej Reger stosuje zbliżone rodzaje postępowania, takie jak: 
rozdrobnienia rytmiczne, zachowywanie tej samej rytmizacji w przebiegu danej wariacji. 
Wzbogaca je również wirtuozowskimi chwytami typowymi dla romantycznej literatury 
rodem z fantazji i wariacji komponowanych na tematy operowe. 

Fuga w sonatach Regera pojawia się 4-krotnie: 

IV cz. Allegro energico z I Sonaty d-moll op. 42 (fuga 3-głosowa) 

II cz.  Allegro energico z IV Sonaty g-moll op. 42 (fuga 2-głosowa) 

IV cz. Allegro energico z I Sonaty a-moll op. 91 (fuga 2-głosowa) 

IV cz. Allegro energico z IV Sonaty h-moll op. 91 (fuga 2-głosowa) 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że wszystkie fugi posiadają identyczne określenie  
tempa i charakteru, 3 z nich stanowią część finałową sonaty (odmiennie niż u Bacha, 
 u którego fuga była na drugim miejscu cyklu; jedynie fuga z IV Sonaty z op. 42 postępuje 
zgodnie ze wzorcem bachowskim i zajmuje II część cyklu). Fugi Regera posiadają  
3 przeprowadzenia, figuracyjne łączniki, często realizowane pochodami dwudźwięków.  
Nie odznaczają się tak rozwiniętą techniką akordową jak fugi Bacha, co wynika wprost  
z ograniczenia ilości głosów; w dwugłosowych fugach Regera powiększenie ilości głosów 
następuje tylko w kodzie. 

Każda sonata Regera posiada odmienny układ cyklu, inne następstwo części. Kompozytor 
stosuje klasyczne schematy formalne, takie jak: forma sonatowa, forma repryzowa typu  
da capo, a z wzorca sonaty romantycznej przejmuje scherzo. Dla zobrazowania tych wniosków 
przytoczmy schematy budowy kilku wybranych utworów: 
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II Sonata A-dur z op. 42 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I cz. Allegro con grazia A-dur 2/4 forma sonatowa 

II cz. Andantino fis-moll 3/8 
A  B  A1 
stylizacja siciliany 

III cz. Prestissimo  
          (scherzando) A-dur 6/8 

A  A1 
gigue w charakterze  
scherza 

 

III Sonata h-moll  z op. 42 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I cz. Pesante h-moll 2/4 

A B C A1 
(stylizacja bachowskich 
wolnych części z dwu-
krotną zmianą tempa) 

II cz. Andante semplice G-dur 3/4 

Kanon  
(stylizacja menueta) 

 

III cz. Prestissimo 
           (Gigue) h-moll 6/8 

A A1 
(inwersja tematu  
w ogniwie A1) 

IV cz. Vivacissimo 
            á la Capriccio 

h-moll 2/4 
Rondo 
a  b  a  c  a1  b1 

 

III Sonata B-dur z op. 91 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I cz. Allegro moderato B-dur 3/4 forma sonatowa 

II cz. Prestissimo 
         (scherzo) G-dur 3/4 A B A 

II cz. Vivace B-dur 2/4 forma sonatowa 
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VI Sonata G-dur z op. 91 (tabela poniżej) 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I cz. Allegro commodo G-dur 3/4 forma sonatowa 

II cz. Allegretto 
(quasi Andante) h-moll 2/4 A B A (da capo) 

III cz. Andante e-moll 3/4 kanon 

IV cz. Vivacissimo G-dur C 
Rondo 
a b a c a d a 

 

Forma sonatowa u Regera przyjmuje bardzo przejrzysty, wręcz klasyczny kształt z toniczno-
dominantowymi odniesieniami międzytematycznymi, uzgodnionymi tonalnie w repryzie i 
wyraźnym wyodrębnieniem ogniw. Formy typu A A1 lub trójdzielne typu A A1A2  
( w sonatach: I a-moll z op. 91, II D-dur z op. 91) oznaczają podział części na 2 lub 3 odcinki 
pokrewne materiałowo, rozpoczynające się powrotem motywu inicjalnego z początku części, 
po którym następuje nowy rozwój ewolucyjny, odmienny od narracji w ogniwie A1.  
Ewolucyjne kształtowanie oparte jest na multiplikacji motywów. Istotną rolę pełni  
czynnik tonalny, chromatyka. 

W wyniku syntezy różnych wzorów tradycji Reger tworzy utwory zespalające w jednym 
cyklu dwa wzorce bachowskie (sonaty i partity) oraz utwory spajające w obrębie cyklu  
prototyp Bacha z modelami form klasycznych i romantycznych. Zespolenie dwóch  
wzorców bachowskich najlepiej demonstruje ostatnia IV Sonata g-moll z op. 42, oprócz  
wspomnianej wyżej I Sonaty z op.91.   

 IV Sonata g-moll z op. 42 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I cz. Sostenuto (sul G) g-moll 2/4 
1-częściowa forma  
ewolucyjna (stylizacja  
bachowskich adagiów) 

II cz. Allegro energico g-moll 2/4 
fuga 2-głosowa 
(3 przeprowadzenia) 

III cz. Allegretto  
           con grazia B-dur 2/4 

A B A (da capo) 
(stylizacja ostatniej części  
I Partity h-moll Bacha, Tempo 
di Borea - podobieństwo 
tematów) 

IV cz. Andante con moto 
          (Ciaccona) g-moll 3/4  

15 wariacji 
(stylizacja Ciaccony Bacha) 
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Z kolei syntezę drugiego typu, czyli zespolenie bachowskiego wzorca z tradycją klasyczną  
i romantyczną najlepiej ilustruje ostatnia VII Sonata a-moll z op. 91. 

VII Sonata a-moll z op. 91 

Części Plan tonalny Plan metryczny Plan formalny 

I cz. Allegro energico a-moll C forma sonatowa 

II cz. Vivace scherzo d-moll 3/4 A B A (da capo) 

III cz. Grave(Chaconne) a-moll 3/4 
15 wariacji (druga  
stylizacja Ciaccony Bacha) 

 
W IV Sonacie g-moll z op. 42 Ciaccona występuje w kontekście sonatowych wzorców Bacha, 
czyli obok fugi, stylizacji wolnych, ornamentalnych części i trójdzielnej formy tanecznej  
(w druku tej sonaty nazwa formy podana jest w języku włoskim, czyli „Ciaccona”), 
 natomiast w VII Sonacie a-moll z op. 91 Chaconne występuje pośród wzorców klasyczno-
romantycznych (w tej sonacie nazwa formy podana jest w języku francuskim).  

Autorka leksykalnego hasła o dziełach skrzypcowych Regera, Tina Frühauf dopatruje się 
pośrednio wpływów mozartowskich w pierwszej sonacie pierwszego cyklu:” Die Sonate  
d-moll op. 42/1 folgt noch dem klassischen viersätzigen Schema mit einem Sonatensatz, 
einem ausgedehnten „Adagio” und einem Scherzo mit Trio. Das Finale ist eine Fuge und 
erinnert betrachtet man die kontrapunktischen Anlage der Finalsätzeb von W. A. Mozart, 
eher an die Traditionen der Wiener Klassik als an Bachsche Vorbilder.”( Sonata d-moll  
op. 42/1 ujęta jest w klasycznym 4-częściowym schemacie z formą sonatową, obszernym 
Adagio i scherzem z triem. Finał jest fugą i nawiązuje do kontrapunktycznych założeń 
finałowych części u Mozarta, wzorowanych z kolei na tradycji Bach – tłum. M.R.)” 505  

Równie ciekawym zjawiskiem w omawianych sonatach jest symbioza różnych technik  
i sposobów kształtowania. O dwóch wspomniano już wcześniej: symbioza formy kanonu  
z rytmem i charakterem menueta, także menueta z formą ronda lub symbiozę scherza  
z gigue w tempie Prestissimo . 

Przykład 10. Max Reger, II Sonata A-dur op. 42 nr 2, III cz., takty początkowe 

 

                                                      

505  TINA FRÜHAUF, hasło, Reger Max, [w:] Lexikon der Violine, Laaber-Verlag harausgegeben 
von Stefan Dress, 2004, s. 520. 
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Konglomerat stylistyczny w sonatach Regera dopełniony jest czynnikiem wirtuozowskim 
rodowodu romantycznego. Kompozytor wprowadza do swych sonat solowych szeroki  
zakres środków technicznych: rozbudowaną technikę figuracyjno-biegnikową,  
grę dwudźwiękową w szybkich pochodach, grę akordową, także w postaci rozłożonych  
arpeggiów, wysokie pozycje na najniższej strunie (wpływ wirtuozostwa romantycznego) 
 i wreszcie fakturę polifoniczną. Stałą zasadą jest ciągła fluktuacja wymienionych tu środków 
w toku narracji. Największe zróżnicowanie w tym względzie wykazują obydwie ciaccony,  
co jest oczywiste ze względu na model wariacyjny formy.  

Kompozytor tworzy narrację bardzo dynamiczną, w następstwie motywów bardzo zmienną. 
Stale różnicowana jest rytmizacja, następują gwałtowne zmiany rejestrów, dynamiki i 
technicznych sposobów gry. Zmienność ta dokonuje się na bardzo krótkich odcinkach, co 
kilka taktów. Wysoka częstotliwość zmian motywicznych powoduje, że słabiej odczuwalne 
stają się różnice pomiędzy kolejnymi ogniwami. Cezurowanie przebiegu formalnego 
wyznaczają powroty inicjalnych motywów. Jeden z pierwszych monografistów Regera, 
Guido Bagier również zwraca uwagę na silne zróżnicowanie wyrazowe kolejnych części 
sonat, na ich bogactwo techniczne i fakturalne.506 Reger podejmując dziedzictwo Bacha  
wzbogaca go jednocześnie o niemal wszystkie współczynniki formalne, techniczne  
i  wyrazowe, które ukształtowały się w dwóch, następujących po Bachu epokach. Dokonuje 
wszechstronnej, wielostylistycznej syntezy na fundamencie idiomu Bacha. I podobnie  
jak dzieło wielkiego mistrza tak i dzieło Regera ogniskując zdobycze kilku epok, 
jednocześnie otwiera nową kartę XX-wiecznych reinkarnacji sonaty na skrzypce solo, które 
kontynuowane są po dzień dzisiejszy. Reger zainicjował rozwój tego gatunku nie tylko  
na gruncie kierunku neoklasycznego. Tę postać sonaty skrzypcowej podejmowali 
kilkadziesiąt lat później także twórcy orientacji sonorystycznej.  

Wśród kontynuatorów tej postaci sonaty w XX wieku są: Eugene Ysaÿe, Bela Bartok,  
Paul Hindemith, Sergiusz Prokofiew, Artur Honegger, Boris Blacher, Zoltan Kodaly,  
Ernst Křenek, Willem Pijper; z polskich twórców: Grażyna Bacewicz, Roman Padlewski, 
Aleksander Lasoń, Krzysztof Meyer, Bogusław Schäffer i wielu kompozytorów młodego 
pokolenia. 

Inicjatywa wskrzeszenia bachowskiego wzorca będąca dziełem Regera była punktem 
wyjścia kolejnej epoki rozwoju tej odmiany sonaty, epoki, w której stale krzyżowały się 
różne wpływy tradycji z nowymi, głównie techniczno-brzmieniowymi środkami, jakimi 
dysponuje potencjał tego instrumentu.  W tym tkwi głównie znaczenie sonat tego twórcy. 

                                                      

506  GUIDO BAGIER, Max Reger, Deutsche Verlags-Anstatt, Stuttgart Berlin 1923, s. 251, 264. 
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ROZUM W SŁUŻBIE SERCA.  
MUZYKA JAKO FILOZOFICZNY I ESTETYCZNY FENOMEN  

EPOKI OŚWIECENIA. 

Beata Stróżyńska 

Akademia Muzyczna,  Łódź 
 

 „Uważałem ponadto, że moje najważniejsze zadanie powinno polegać  
na poszukiwaniu pięknej prostoty, toteż unikałem wirtuozowskich popisów szkodzących przejrzystości.  

Nie pragnąłem wcale odkrywać nowości, chyba że wymagałaby jej w sposób naturalny sytuacja lub wyraz.  
Nie ma też żadnej reguły, której nie odrzuciłbym świadomie i chętnie po to, aby osiągnąć zamierzony efekt.  

Oto moje zasady. (…) powszechne uznanie (…) dowiodło, że prostota i prawda  
to największe zasady piękna we wszystkich wytworach artystycznych” 

Ch.W.Gluck507  

Zgodnie z tytułem konferencji „Muzyka między naturą a kulturą” niniejszy referat stanowi 
próbę zmierzenia się z problemem pojmowania pojęcia natura w kulturze muzycznej XVIII 
wieku; nade wszystko jednak stanowi on próbę uporządkowania problematyki filozoficzno-
estetycznej epoki oświecenia na przykładzie kultury muzycznej tego okresu. Chciałabym 
odpowiedzieć na pytanie, które jest konsekwencją moich wieloletnich badań nad estetyką 
XVIII wieku, a mianowicie – jeżeli w świetle źródeł muzyka była w tak znaczącym stopniu 
postrzegana jako mowa uczuć, której naczelnym zadaniem było poruszać  serca, to jak się 
ma piśmiennictwo muzyczne XVIII wieku do ideałów epoki nazywanej oświeceniem? Czy 
istnieje między nimi sprzeczność? Jest to pytanie zasadnicze, gdyż – jak się wydaje – to 
właśnie pewne stereotypy myślowe, dotyczące filozofii oświecenia, z jednej strony nie 
pozwalają dostrzec w ówczesnej muzyce jej prawdziwej natury i skłaniają do przypisywania 
owej epoce zjawisk, które w ogóle nie miały miejsca508, z drugiej zaś strony upraszczają obraz 
tej niezwykle ciekawej i wielobarwnej epoki. 

Analiza wypowiedzi muzyków i amatorów z XVIII wieku (notatek, traktatów, artykułów  
i krytyk prasowych, przedmów do wydań nutowych) wskazuje jednoznacznie na to, iż 
piśmiennictwo muzyczne z tego okresu zdecydowanie bardziej przypominało poezję niż 
prozę i koncentrowało się na problemach duszy i serca. Jakże częste były w tych cytatach 

                                                      

507  Christoph Willibald Gluck, Wstęp do Alcesty. 

 Cyt. za ENRICO FUBINI, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Kraków 2002, s. 237.  

508  Najbardziej sztandarowym i zarazem wyrazistym przykładem nieporozumień, dotyczących 
muzyki XVIII wieku jest problem tzw. klasycznej formy sonatowej, wciąż postrzeganej przez 
nauczycieli w polskich szkołach muzycznych jako forma formata, a więc pewien ukształtowany 
wzorzec, podczas kiedy taki wzorzec w tym czasie w ogóle nie zaistniał, ani w praktyce muzycznej, 
ani w teorii muzyki. Do dziś używany w szkolnictwie wszystkich stopni schemat powstał dopiero 
kilkadziesiąt lat później i stanowił nie tylko uproszczenie, ale w pewnych aspektach także 
przekłamanie zjawisk, które były charakterystyczne dla XVIII-wiecznych utworów. 
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takie słowa, jak: delikatność, miłość, łagodność, uczucia, marzenia, a można też odnaleźć jeszcze 
silniej zabarwione emocjonalnie określenia: melancholia, rzewna skarga, żałosny, strachliwy, 
opuszczony, słodki, powabny, uroczy, czuły, pieszczotliwy, słodkobrzmiący, proszący, opuszczony, 
pełen boleści... W tak krótkim wystąpieniu nie ma miejsca ani na przytoczenie wielu 
cytatów509, ani też na omówienie całej, jakże złożonej problematyki korelacji filozofii  
i estetyki muzycznej XVIII wieku, pozwolę więc sobie przedstawić tylko kilka 
podstawowych w moim przekonaniu pojęć epoki oświecenia. 

1. ROZUM. 

Wydaje się, że w powszechnym przekonaniu oświecenie kojarzy się przede wszystkim ze 
zwycięstwem rozumu i rozwojem nauk; znacznie mniej osób dostrzega, iż w tym czasie 
rodziły się już prądy romantyczne, Sturm und Drang, a niejednokrotnie zupełnie pomija się 
Empfindsamkeit, czyli styl wzmożonej uczuciowości. Rzeczywiście główny nurt 
oświeceniowy to zwycięstwo rozumu nad prawdami objawionymi i przyrody nad światem 
nadprzyrodzonym, to eliminacja czynników irracjonalnych; rozum staje się teraz miarą 
prawdy, ale ten rozum jest pojmowany bardzo różnorodnie i często inaczej niż dzisiaj 
rozumiemy to słowo. Chętnie zakładano, że ma on nieograniczone możliwości, jest 
kształtowany empirycznie, z jednej strony wierzono w jego ciągły rozwój, z drugiej 
przyjmowano, że jest on niezależny od czasu i miejsca, a więc stanowi pewien odwieczny, 
stały punkt odniesienia i – nieco żartobliwie rzecz ujmując – dowodzenia. W sensualizmie 
(m.in. encyklopedystów) myślenie bywało sprowadzane do wrażeń510. Helvetius511 twierdził, 
iż umysł ludzki jest taki, jakim czynią go zmysły, a wyobrażenia mają swe źródło we 
wrażeniach.  

Encyklopedyści zdobyli się na pokorę wobec nauki i przeciwstawili się Kartezjuszowi512 

poprzez opisywanie rzeczy, pojęć i zjawisk zamiast tworzenia prawd i zasad ogólnych513. 
Ideał jedności wiedzy funkcjonował teraz w sensie indukcyjno-historycznym, a nie 
dedukcyjno-matematycznym. Tylko wspólna praca mogła doprowadzić do poszerzania 
granic wiedzy, należy więc współpracować na rzecz rozwoju nauki, a nie koncentrować się 
tylko na własnym rozwoju i samodzielnie próbować ująć wszystkie zjawiska w jakiejś 

                                                      

509  Por.: BEATA STRÓŻYŃSKA, Drezdeńska sonata na instrumenty klawiszowe w drugiej połowie 
XVIII wieku, Łódź 2002. 

510  Sensualiści zakładali, że wszelka wiedza ma początek w doświadczeniu zewnętrznym, 
uzyskiwanym za pomocą zmysłów, wszelkie doświadczenie jest zmysłowe, a więc wiedza jest 
subiektywna i idealistyczna. Umysł ludzki to po prostu zbiornik wrażeń o biernej naturze. Jego 
funkcje kształtują się tylko pod wpływem wrażeń. 

511  Claude Adrien Helvétius, Helwecjusz (1715 – 1771) – francuski filozof i literat, naturalista 
eklektyczny, jeden z twórców Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Autor takich dzieł, jak np.  
„O umyśle”, „O człowieku”. 

512  Kartezjusz , fr. René Descartes, łac. Renatus Cartesius (1596 – 1650) – francuski matematyk, 
filozof, fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII w., uważany za prekursora nowożytnej 
kultury umysłowej. 

513  Berkeley pisał: „Spytaj jakiegoś męża /mam na myśli kartezjanina/, po co zakłada 
[istnienie] całej tej kolosalnej konstrukcji, owego konglomeratu ciał, a utknie w martwym punkcie, nie 
będzie miał zupełnie nic do powiedzenia; co dostatecznie ukazuje szaleństwo tej hipotezy”. 

GEORGE BERKELEY, Dzienniki filozoficzne, przeł. i oprac. Bartosz Żukowski, Opole 2007, s. 88. 
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ogólnej formule. Zgodnie z jednym z prądów, eklektyzmem, także w muzyce zamiast 
tworzyć wielkie systemy514 sięgano do historii i starano się napisać dzieje muzyki od jej 
najdawniejszych początków, choć bywały to dzieła bardzo niespójne; wątki biblijne splatały 
się z kultem przyrody515. W naturalizmie drogi filozofii i muzyki pozornie się splotły. Denis 
Diderot516 twierdził, iż sztuka ma wartość, gdy odtwarza przyrodę. Muzycy szukali źródeł 
muzyki w śpiewie ptaków, odnosili się do ludzi pierwotnych, starożytnych kultur, natury. 
Jednakże to właśnie owe odniesienia do natury stały się głównym orężem w walce  
o niedopuszczenie do emancypacji muzyki517.  

W piśmiennictwie muzycznym – podobnie jak w filozofii – panuje empiryzm. Nie tworzy się 
a priori tworów idealnych, wzorców518, ale opisuje się istniejące zjawiska w ich 
różnorodności i złożoności. Zgodnie z założeniami empirystów najpierw postrzegamy świat 
zewnętrzny, a następnie zaobserwowane rzeczy i zjawiska poddajemy wewnętrznej 
refleksji519. Pojawia się kolejne pojęcie związane ściśle z omawianą epoką – relatywizm. Tak 
jak w filozoficznym naturalizmie nie ma bytów idealnych, tak nie muszą istnieć idealne 
twory formalne w muzyce. Punktem odniesienia jest zawsze człowiek, jego uczucia i myśli, 
jego smak i gust. Już w latach trzydziestych XVIII wieku, kiedy pojawia się styl galant, 
przeciwstawiający się stylowi ścisłemu, zaznacza się wyraźnie, iż nawet utwory w stylu 
ścisłym mogą być galant, jeśli tylko podobają się człowiekowi galant. A więc to osąd realnie 
żyjącego człowieka jest ostateczną wyrocznią, a nie abstrakcyjne założenia teoretyczne. To 
bardzo ważny moment. Nie ma jednej ogólnej recepty czy też formuły. Świat jest 
różnorodny, sztuka też i najważniejsze wydaje się stworzenie sobie takich warunków do 
życia, a więc i takiej muzyki, aby było miło (to kolejne ważne słowo epoki). Modny jest 
eudajmonizm520. Johann Joachim Quantz sławi rozum i dobry smak. Warto dostrzec tu 
pierwiastki empiryzmu, ponieważ to doświadczenie pozwala osądzić utwór muzyczny,  
a nie uwielbienie tradycji i określone schematy myślowe. Rozum łączy się u niego z wiedzą, 

                                                      

514  Wiekopomne dzieło Rameau należy do wyjątków. 

515  O tym, że niełatwo było w tej epoce stworzyć spójną, naukową historię muzyki, może 
świadczyć dzieło FRIEDRICHA WILHELMA MARPURGA, Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsaetze 
der alten und neuen Musik, który uznaje pierwszych ludzi na ziemi, Adama i Ewę, za wynalazców 
muzyki, a przynajmniej śpiewu. Problematyczne jest dla niego tylko, czy ta muzyka narodziła się w 
nich samych, czy też naśladowali oni ptaki. 

FRIEDRICH WILHELM MARPURG, Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsaetze der alten und neuen 
Musik, Berlin 1759, s. 3.  

516  Denis Diderot (1713 – 1784) – francuski pisarz, krytyk literatury i sztuki, filozof i 
encyklopedysta. Autor takich dzieł, jak np. Kubuś Fatalista i jego pan, Kuzynek mistrza Rameau. 

517  Temu zagadnieniu poświęca wiele miejsca w swojej pracy Historia estetyki muzycznej 
(Kraków 2002) ENRICO FUBINI.  

518  Wydaje się, że to najlepsze wyjaśnienie wspomnianego na wstępie braku teorii formy 
sonatowej, traktowanej w XVIII wieku jako forma dwuczęściowa i opisywanej raczej jako zbiór 
wskazówek dla kompozytorów. 

519  Na marginesie można dodać, że dźwięki były w empiryzmie traktowane jako idee wtórne, 
podobnie jak np. smak, czy też barwa. 

520  Eudajmonizm to doktryna etyczna, w świetle której naczelnym motywem postępowania 
ludzkiego jest zabieganie o rozmaicie pojmowane szczęście osobiste; owo szczęście bywa nieraz 
zalecane jako jedyny cel działań. 
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trzeba znać reguły, ale ostatecznym kryterium jest subiektywne, relatywne odczucie danego 
człowieka. Reguły to wskazówki, drogowskazy, ale nie schematy, których trzeba się 
trzymać, bo ostateczny cel jest niezwykle subtelny – to uczucia, a te nie poddają się regułom. 
Wolter521 uważał, że w ogóle nie ma co dyskutować na temat sądów o muzyce, bo wszystkie 
mogą się ograniczyć do prostego określenia, czy danemu człowiekowi dany utwór się 
podoba, czy też nie. Nie ma w tym żadnej filozofii, żadnej prawdy obiektywnej, jest tylko 
sąd indywidualny, nie podbudowany intelektualnie. Wolter idzie w swych poglądach dość 
daleko, bo zupełnie nie kojarzy zjawisk muzycznych z duchem, a tylko ze zmysłami. 
Oznacza to opowiedzenie się po stronie przeciwników Rousseau. Przedstawiciele szkoły 
szkockiej522 (na przykład Thomas Reid523) uważali, iż umysł posiada bezpośrednią zdolność 
poznawania piękna, dobra, ale także i prawdy w smaku i zmyśle moralnym. Diderot 
konstruuje prawo psychologiczne, w myśl którego to percepcja zależności między 
dźwiękami sprawia przyjemność, tak więc pozornie znów powracają odniesienia do 
rozumu, strukturyzacji etc., jednakże autor ten zauważa niezwykle trafnie – jak się wydaje – 
że ta percepcja odbywa się na zupełnie innym poziomie524. Poznanie nie jest nim w sensie 
rozumowym, logicznym, tylko występuje w znaczeniu duchowym. Diderot, podobnie jak 
Rousseau, nie sławi cywilizacji i muzyki, jaką ona stworzyła, tylko sięga do najbardziej 
pierwotnej części naszej natury, którą jego zdaniem ludzie stopniowo zatracają wraz  
z rozwojem kultury. Diderot dostrzega, że muzyka może wyrazić to, czego żadna inna 
sztuka wyrazić nie potrafi, traktując tę cechę jako niezwykle cenną. Od romantyków różni go 
nade wszystko to, że on zgodnie z filozofią oświeceniową odnosi się do tych rejonów 
rzeczywistości, których nie wyraża żadna inna dziedzina sztuki, natomiast romantycy sięgną 
do rejonów metafizycznych. To jednak wcale nie są aż tak odległe poglądy, gdyż owa 
rzeczywistość jest przede wszystkim rzeczywistością uczuć, pasji, ekspresji, a stąd już 
bardzo blisko do objęcia także tych rejonów, które tak wiele znaczyły dla romantyków525. 

                                                      

521  Voltaire (Wolter), właśc. François-Marie Arouet (1694 – 1778) – francuski pisarz epoki 
oświecenia, filozof, dramaturg i historyk. Autor takich dzieł, jak np. Listy o Anglikach albo listy 
filozoficzne, Światowiec. 

522  Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) – szwajcarski pisarz, filozof i pedagog, twórca 
koncepcji swobodnego wychowania. Autor takich dzieł, jak np. Emil czyli o wychowaniu, Umowa 
społeczna. 

523  Thomas Reid (1710 – 1796), szkocki filozof, uważany za twórcę szkockiej szkoły 
zdroworozsądkowej (Scottish School of Common Sense), metafizyk i etyk epoki oświecenia. 
Interesował się przede wszystkim analizą percepcji, rolą języka. Napisał m.in. Rozważania o władzach 
poznawczych człowieka. 

524  Dzisiaj zapewne określilibyśmy go jako podświadomy. 

525  Warto zauważyć, iż wbrew tradycji, która bardzo silnie oddzielała to, co klasyczne, od tego, 
co romantyczne, w filozofii i estetyce II połowy XVIII i I połowy XIX wieku wciąż istnieją wspólne 
wątki. Ich przekształcanie niejednokrotnie przebiega w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. 
Wyznaczający już nowe drogi i stojący na pograniczu klasycyzmu i romantyzmu Fryderyk Schiller 
twierdził, że „Estetyka nie jest w stanie stworzyć artystę, lecz jedynie osądzić sztukę. Nie ma niczego 
trudniejszego niż filozofować na temat odczuwania oraz sztuki, która łączy się z odczuwaniem. (…) 
Każde dzieło sztuki, jako naśladowanie natury, wymaga prawdy, i o tyle podlega obiektywnej ocenie. 
W dziedzinie pojęć prawa ustanawia intelekt, który rozstrzyga o logicznej części sztuki. (…) Smak nie 
tylko przysparza nam szczęśliwości, lecz także nas cywilizuje i ukulturalnia. Człowiek nie powinien 
wyłącznie rozkoszować się, lecz musi także troszczyć się o to, aby komunikować swoje przyjemności. 
Lecz nie każdy jest zdolny i powołany do komunikowania. Także cnota, która nie służy wzmacnianiu 
wspólnoty, występuje przeciwko swoim zasadom. (…) Smak, tak jak praktyczny rozum, posiada 
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Jako piewca prawdy, spontaniczności i pełnej ekspresji jest Diderot jak najdalszy do wizji 
sztuki jako odbicia tylko tej „lepszej” i jeszcze dodatkowo udoskonalonej części natury (co 
postulował Batteux526) – jeśli ekspresja, to pełna, jeśli namiętności, to silne i prawdziwe527. To 
nie jest typowa postawa człowieka oświecenia, ale przecież gdyby epoka ta była tak 
jednoznaczna, to nie zaistniałyby w XVIII wieku takie kierunki, jak Sturm und Drang i coraz 
silniejsze prądy preromantyczne.  

Zarówno XVIII-wieczna filozofia, jak i muzyka wykazują dość specyficzne  związki z nauką. 
Wolff528 i jego następcy tworzą na terenach niemieckich typ filozofii szkolnej, w której 
dominował racjonalizm. Dążono do zgodności świadectwa zmysłów z rozumem, który miał 
za zadanie nie odkrywanie wielkich prawd, ale znacznie bardziej wyjaśnianie, 
racjonalizowanie zaobserwowanych zjawisk. Wyznawcy szkoły Wolffa koncentrowali się na 
aspekcie dydaktycznym, opracowując jak najbardziej użyteczne podręczniki529.  

                                                                                                                                                                      

wewnętrzną zasadę oceniania, łączy obie natury człowieka, a przez to ułatwia mu przejście do 
moralności w taki sposób, że w zmysłowych rzeczach stwierdza pewną wolność, a jej rozważaniu 
nadaje charakter powszechności i konieczności. Człowiek jako zwierzęca istota kocha tylko samego 
siebie, zależny od praw materii, od których jako od przymusu natury odrywa go tylko racjonalność, 
ażeby podporządkować go panowaniu rozumu”.  

FRYDERYK SCHILLER, Kallias, czyli o pięknie, przekład: Translatorium Filozofii niemieckiej Instytutu 
Filozofii UMK pod kier. Mirosława Żelaznego, wprow. Kinga Kaśkiewicz, Kęty 2007, s. 79-81. 

[Powyższy cytat oddaje sens wypowiedzi F. Schillera, natomiast forma może nieco odbiegać od 
oryginału, ponieważ tekst ten stanowią notatki Ch.F.Michaelisa z wykładów Schillera w Jenie w roku 
1792.] 

526  Charles Batteux (1713 – 1780) - francuski filozof, znany zwłaszcza jako autor pism z zakresu 
estetyki, twórca takich dzieł, jak np. Les beaux arts reduits a un meme principe. 

527  W XVIII wieku głośno brzmiały postulaty, aby nie dręczyć duszy. Były one związane  
z nurtem, który traktował sztukę jako metodę na upiększanie i „wygładzanie” rzeczywistości. 
La`Harpe postulował nawet, aby kompozytor „umiał znaleźć bolesne akcenty, ale w sposób 
przyjemny”! 

Jean-Francois de la Harpe, list opublikowany w „Journal de politique et de litterature”, 5 października 
1777.  

Cyt. za: E. FUBINI, op.cit., s. 242. 

528  Christian Wolff (1679 – 1754), niemiecki filozof, prawnik i matematyk. Rozwijał także inne 
dyscypliny wiedzy, takie jak ekonomia, prawo, administracja. Jeden z twórców nauki o prawach 
natury. Autor takich dzieł, jak np. Myśli rozumne o władzach ludzkiego rozumu i o właściwym jego 
użytkowaniu dla poznania mądrości, Myśli rozumne o Bogu, świecie i duszy ludzkiej, tudzież wszystkich 
rzeczach w ogóle . 

529  To w tym nurcie została zdefiniowana estetyka, choć oczywiście przedmiot jej badań był 
obecny w europejskiej myśli filozoficznej już od starożytności. Termin ten został wprowadzony przez 
Aleksandra Gottlieba Baumgartena (1714-1762) w 1750 roku. Roman Konik twierdzi, iż „za sprawą 
Baumgartena ,,estetykę'' określano jako filozoficzną dyscyplinę, zmierzającą do uzyskania wiedzy o 
tym, co zmysłowo poznawalne cogitatio sensitiva), początkowo zawężając owo poznanie głównie do 
świata sztuki i piękna (dlatego też zaproponowano nazwę ἐπιστήμη αἰσθητική. Baumgartenowska 
propozycja estetyki jako nauki o zasadach poznania zmysłowego była próbą przezwyciężenia 
kartezjańskiego racjonalizmu, wedle którego nauka o poznaniu zmysłowym (czyli także o sztuce  
i pięknie) nie mogła, wobec koniecznego warunku wątpienia jako metody filozoficznej, być uznana za 
naukę obiektywną i pewną, gdyż tego rodzaju poznanie zostało odrzucone jako poznanie niejasne. 
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Na dworze berlińskim pojawia się określenie „uprawiać muzykę jako naukę”, ale... No 
właśnie – w tym miejscu dochodzimy do sedna problemu. Nauce tej przyświecają teraz 
bardzo specyficzne cele. Wspomniany przed chwilą eudajmonizm nie wykluczał bardzo 
wysokich aspiracji etycznych epoki. Jednym z najbardziej fascynujących zagadnień jest 
powiązanie tak wysokich aspiracji etycznych z ekstremalnym hedonizmem (Helvetius), 
utylitaryzmem, które w ostatecznym efekcie okazywały się doskonale współgrać z interesem 
społecznym. 

2. OŚWIECANIE. 

Oświecenie to epoka walki z ciemnotą i krzywdą. Bodaj najważniejszym założeniem filozofii 
okresu oświecenia był cel praktyczny – wiedza miała służyć oświecaniu umysłów. Czyż nie 
temu samemu celowi służyła muzyka, która poprzez ideał prostoty, maksymalnej 
przejrzystości faktury muzycznej, zrozumiałości (to niezwykle ważne słowo w tym czasie) 
miała poruszać serca, dusze i umysły? Rozwój kultury mieszczańskiej niósł znaczące zmiany 
w postrzeganiu społecznej funkcji muzyki; trudne wykonawczo, kunsztowne  
i skomplikowane kompozycje barokowe zostały wyparte przez utwory ogólnie dostępne 
nawet dla bardzo słabych technicznie amatorów, co było wynikiem funkcji dydaktycznej 
muzyki. Powstawały liczne rozprawy, w których definiowano pojęcia i zjawiska związane z 
muzyką, ale starano się pisać takim językiem, aby każde zdanie było zrozumiałe nawet dla 
tych czytelników, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się muzyką. I tak, jak twórcy 
trudniejszych sonat tłumaczyli się amatorom, tak też czynili ci autorzy, których teksty były 
nieco bardziej profesjonalne. Johann Philipp Kirnberger w Die Kunst des reinen Satzes in der 
Musik zaznacza w przedmowie, że zdaje sobie sprawę, iż zarzuca mu się, iż jest strasznie 
dokładny i czyni rzecz bardzo trudną, ale tak trzeba, aby wychować dobrych 
kompozytorów. Autor ma świadomość, że najwięksi mistrzowie robili odstępstwa od reguł  
i właśnie to dobrze brzmiało, ale… to tylko im wolno. Kirnberger zastrzega, iż w tej książce 
nie ma nauki najprostszych pojęć muzycznych. Musi się tłumaczyć, iż praca ta nie będzie 
zrozumiała dla wszystkich dyletantów530. 

Bardzo ciekawą pozycją jest króciutka książeczka Christiana Gottfrieda Thomasa, Practische 
Beytraege zur Geschichte der Musik, musikalischen Literatur und gemeinen Besten531. Już sam tytuł 

                                                                                                                                                                      

Tradycja kartezjańska ugruntowała przekonanie, że problem piękna, sztuki i jej oddziaływania był  
w naukach teoretycznych traktowany jako peryferyjny i nieistotny, z powodu braku możliwości 
analizy systemowej. (...) Baumgartenowi zależało na zniesieniu skrajnego dualizmu zmysłów  
i umysłu poprzez wskazanie, że poznanie zmysłowe spełnia warunki poznania obiektywnego, tym 
samym wskazując, że nauka (czyli wedle Baumgartena – logica, scientia, theoria) nie wyklucza 
teoretycznego namysłu nad światem sztuki. Przezwyciężając sceptyczną postawę tradycji 
kartezjańskiej wobec poznania sztuki, zaproponował estetykę jako naukę nie tylko mającą za zadanie 
analizę uniwersalnych zasad poznania zmysłowego, a także wskazał na główny cel nowo określonej 
nauki: ostatecznym celem ἐπιστήμη αἰσθητική jest doskonałość poznania w oparciu o zasady”. 

ROMAN KONIK, Estetyka jako nauka filozoficzna. Uwagi o obecnym stanie dyskusji [w:] Studia Philosophica 
Wratislaviensia I (2006), s. 3. 

530  JOHANN PHILIPP KIRNBERGER, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Berlin 1771, 
Przedmowa. 

531  CHRISTIAN GOTTFRIED THOMAS, Practische Beytraege zur Geschichte der Musik, 
musikalischen Literatur und gemeinen Besten, Leipzig 1778. 
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jest dość niezwykły532, ale jeszcze bardziej zaskakuje treść, ponieważ można się dowiedzieć 
na przykład jak spisywać umowę między wydawcą a autorem, gdzie kupować manuskrypty 
itp. To bardzo spektakularny przykład praktycznego podejścia do muzyki. 

Celem było nauczanie, oświecanie szerokich mas, nie tylko doskonalenie wąskiej grupy 
profesjonalistów.  Filozofowie zaczęli rezygnować z łaciny, a muzycy z wyszukanej polifonii. 
Radykalne, a około 1760-70 roku nawet ekstremalne uproszczenia niektórych gatunków 
muzycznych służyły temu samemu celowi, co zejście filozofii z XVII-wiecznych wyżyn,  
a więc oddziaływaniu na jak najszersze warstwy społeczne, trafianiu do serc i umysłów 
zarówno książąt, szlachty, jak i mieszczaństwa. W tym czasie powstawały kółka muzyczne 
ponad podziałami społecznymi, a więc obejmujące rozmaite warstwy społeczne. Czyż to nie 
duch zbliżającej się Rewolucji Francuskiej? Wolność, równość, braterstwo533. Przemiany 
społeczne były w toku i mieszczanie chcieli mieć już coraz większy udział w tworzeniu, 
uprawianiu i konsumowaniu muzyki. Raczej nie było ich stać na tworzenie tak wspaniałych 
przedstawień operowych, by przepychem i wystawnością dorównywały operom dworskim. 
Wydaje się, iż idealnym rozwiązaniem okazała się pieśń, mogła nim być także muzyka 
instrumentalna, ale ten problem jest już bardziej złożony i jego rozwinięcie znacznie 
przekracza ramy niniejszego wystąpienia534. Faktem jest, że solowe i kameralne gatunki nie 
wymagały aż takich nakładów finansowych, jakie wiązały się z wystawianiem wielkich 
oper. Nie wymagały też zatrudniania zawodowych śpiewaków włoskich. Tego typu muzyka 
idealnie wpisywała się w modny nurt domowego muzykowania, sprzyjała zacieśnianiu 
więzi rodzinnych i społecznych. Niezwykle szczytne hasła epoki oświecenia miały w ten 
sposób szansę przybrać realne kształty. Jakob Adlung w Musikalisches Siebengestirn wzywa 
miłośników muzyki do tworzenia towarzystw/kółek muzycznych i organizowania na 
przykład cotygodniowych koncertów – nie tylko dla przyjemności, ale także dla 
doskonalenia się. Szczególnie apeluje do studentów, zna bowiem takich, którzy robili to dla 
przyjemności, a za jakiś czas stawali się wirtuozami i dostawali angaż u książąt535.  

                                                      

532  Została przytoczona tylko jego główna część. Zgodnie z ówczesną modą jest on 
wieloczłonowy. 

533  J. J. Rousseau na wstępie Pierwszej Księgi jednej ze swych najważniejszych prac, Umowa 
społeczna, pisał: „Człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w okowach. Za pana nad innymi uważa 
się ten, który nie przestaje być większym od nich niewolnikiem”. 

JEAN JACQUES ROUSSEAU, Umowa społeczna, przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Antoni 
Peretiatkowicz, Kęty 2007, s. 11. 

Trzeba jednak przyznać, że choć także w świecie muzyki wolność staje się w XVIII wieku niezwykle 
ważnym hasłem, to niemalże do końca wieku pozostaje ona w sferze postulatów. Niezależność – 
zarówno w sferze osobistej, jak i w sensie wolności twórczej – jest marzeniem, ale tak naprawdę do 
Beethovena głównie marzeniem, choć zarówno C.Ph.E.Bach, Haydn, Mozart, jak i rzesze tzw. „małych 
mistrzów” do niej dążyli. Na przykład Haydn deklarował, iż ucho i serce są ważniejszymi 
wyznacznikami niż reguły. Kompozytor winien być artystycznie niezależny. Jednak droga do tej 
niezależności była naprawdę trudna. 

534  Por. BEATA STRÓŻYŃSKA, Muzyka wokalna jako ideał i wzorzec dla twórców oraz 
odtwórców XVIII-wiecznych utworów instrumentalnych [w:] Głos ludzki i instrumenty dęte. 
Wspólne aspekty techniczne i wykonawcze, Łódź 2007, s. 11-37. 

535  JAKOB ADLUNG w Musikalisches Siebengestirn, Berlin 1768, s. 33 n. 
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Wzajemna sympatia i solidarność to podstawowe wyznaczniki stylu wzmożonej 
uczuciowości w muzyce536. Mówi się o wspólnym obcowaniu dusz. A o sympatii 
wypowiadali się chętnie także filozofowie, na przykład Hume537, który twierdził, iż nie jest 
ona sztucznie wydedukowaną zasadą moralną, lecz tak pierwotnym i naturalnym, że aż 
biologicznym przejawem solidarnego reagowania. O sympatii pisał też Shaftesbury538, który 
stworzył filozoficznie poetycki pogląd na świat, podobnie jak piszący w tym czasie o muzyce 
byli twórcami poetyckiego podejścia do muzyki. Już w 1757 roku Marpurg ogłosił „Czasy 
znacząco się zmieniły”539. Praktycy muzyczni porozumiewają się z teoretykami muzyki, 
wszyscy służą jednej sprawie i rozumieją, że bez wzajemnej pomocy niewiele zdziałają. Czyż 
to nie brzmi jak hasło braterstwa? 

Tak jak filozofią zaczęły się w XVIII wieku zajmować rzesze amatorów, tak samo było  
i w muzyce. Odpowiednikiem filozofa-publicysty i filozofa-literata stali się muzyk-
publicysta i muzyk-literat, przy czym w każdym przypadku mógł to być amator540.  

Obok dedykacji dla amatorów pojawiały się dedykacje „dla czułych dusz” „dla serca  
i uczucia”. Szczególnym odbiorcą stały się kobiety, których czułe i tkliwe serca miały 
znacznie lepiej odczuwać wzmożoną uczuciowość epoki. Po roku 1760 wzmożona 
uczuciowość została podniesiona do rangi najwyższej z cnót. Wartości etyczne były 
kształtowane poprzez wartości estetyczne (i odwrotnie). 

Filozof Shaftesbury twierdził, iż skłonność do własnej korzyści (o ile nie czyni nikomu zła) 
jest równie dobra i naturalna jak dążenie do szczęścia innych. Łączył on uwielbienie dla 
                                                      

536  W XVIII wieku o sympatii i zmyśle moralnym bardzo chętnie wypowiadali się entuzjaści. 

537  David Hume (1711 – 1776) – filozof, pisarz, historyk, ur. w Szkocji, działający w Angii  
i Francji. Autor dzieł filozoficznych "Badania dotyczące rozumu ludzkiego" oraz "Badania dotyczące zasad 
moralności". 

538  Anthony Ashley Shaftesbury (1671-1713), angielski filozof, autor m.in. Listu o entuzjazmie. 

539  WILHELM FRIEDRICH MARPURG, Anfangsgrunde der theoretischen Musik, Leipzig 1757, 
Vorbericht. 

540  Encyklopedyści (Rousseau, Diderot, Grimm, d`Alembert, Marmontel, Voltaire, La Harpe) 
odnosili się do problemów natury, dobrego smaku, rozumu, afektów z pozycji dyletantów, a więc 
pozycji niezwykle ważnej z punktu widzenia kultury XVIII wieku. Sztandarową postacią zdaje się być 
Rousseau, którego uwielbienie dla naturalności opery włoskiej, dla melodyjności, prostoty prowadziło 
najprostszą drogą do uświęcenia teorii, iż muzyka jest mową uczuć. Pierwotność i naturalność 
wiązała się dla niego jednak z muzyką wokalną, bynajmniej nie cenił wysoko muzyki czystej, 
pozbawionej związków z poezją. Jego pogląd wiąże się z popularną w okresie oświecenia wiarą w to, 
że pierwotnie ludzie (oczywiście ci szczęśliwi, naturalni ludzie) używali słów i dźwięków jako całości. 
Był to bardzo kompleksowy sposób komunikowania się przy pomocy wysokości dźwięków, rytmu, 
artykulacji itp., utracony wraz z postępem cywilizacji. Związek sztuki muzycznej z naturą miałby się 
więc przejawiać w próbie naśladowania uczuć i pasji. U Rousseau wyraźnie zaznacza się niemalże 
powszechny w XVIII-wiecznych pismach o muzyce konflikt między melodią a harmonią. Harmonia 
mogłaby sprawić przyjemność, pobudzałaby rozum, ale nie wrażliwe serce, które tak naprawdę 
głęboko poruszyć może tylko melodia. To, co istotne, to niełączenie naśladownictwa w muzyce  
z prostym imitowaniem odgłosów natury, ale stworzenie wspólnej płaszczyzny – takie uczucia, jakie 
mogłaby wywołać natura, może wywołać muzyka, czyli nie imituje się rzeczy lecz wywołuje podobne 
uczucia. Muzyka w tej pozycji jawiła się oczywiście nieporównywalnie korzystniej niż to bywało w 
wielu innych koncepcjach filozoficznych. Twórca zaś aspirował do roli osoby obdarzonej geniuszem, 
który to geniusz dawał mu prawo nietrzymania się reguł, tylko podążania za głosem serca. 
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moralności z uwielbieniem dla piękna. Zarówno istota piękna, jak i dobra opierają się 
bowiem na życiu pełnym harmonii. Na harmonii opiera się także cała przyroda, a więc 
naturalne skłonności to z natury rzeczy dobre skłonności. A czyny moralne budzą takie 
samo uwielbienie jak piękno. Nie trzeźwy rozum, lecz entuzjazm winien cechować jednostkę 
doskonałą. Najwyższym celem społecznym jest wychowanie jednostek doskonałych (dobro, 
piękno, harmonia). Podobnie pisano o problemach etycznych i estetycznych w traktatach  
o muzyce. Reichardt twierdził w dziele z 1791 roku, iż szanuje tylko takiego człowieka 
sztuki, który jako artysta przyciąga do siebie szlachetne serca, a jako człowiek mocno je 
trzyma. Autor przyznawał z – jak to sam określił – krwawiącym sercem, że mimo, iż zawsze 
szukał w artyście szlachetnego człowieka, to niezwykle rzadko go znajdował. Szlachetność 
duszy i serca była jego zdaniem niezbędnym warunkiem szczęścia człowieka (człowieka 
rozumianego tu jako mężczyzny), ale z kolei jej źródłem były w odczuciu Reichardta silne, 
zahartowane ciało i brak zniewieściałości, bo bez siły ciała nie ma hartu ducha. Francuscy 
materialiści (np. La Mettrie541) uważali, iż choroba ciała wprowadza zaburzenia do duszy. 
Wychowanie to także według Rousseau dbanie zarówno o rozwijanie uczuć, jak i o cielesny 
rozwój człowieka. Milchmeyer w Die wahre Art das Pianoforte zu spielen w niezwykle 
precyzyjny sposób objaśnia, kiedy należy ćwiczyć, uczyć się muzyki. Otóż idealne są według 
niego godziny między 6 a 10 rano, później należy zjeść obiad (o 12), dać organizmowi czas 
na spokojne trawienie; do nauki muzyki wraca się między 16 a 20542. 

Według Reichardta atrybutami prawdziwego artysty miały być wolność, prawda i miłość, 
przy czym boginią sztuki jest według Reichardta miłość; miłość, która śpiewa w duszy 
człowieka i w całej naturze, która wypływa z serca i jest przeznaczona dla serca, która 
wypełnia całą duszę; wreszcie miłość, która jakimikolwiek drogami by nie prowadziła, to 
zaprowadzi na pewno na szczyty zarówno sztuki, jak i szczęścia. To jednak nie był koniec 
recept, bo aby uzyskać tę wolność wewnętrzną i spokój, które prowadzą do miłości należy 
stworzyć stały, stabilny związek z kobietą, którą pokocha serce mężczyzny. Z kolei 
najwyższym celem całego społeczeństwa jest według Reichardta radość, a tę można 
najprędzej i najpewniej osiągnąć poprzez wspólne śpiewanie pieśni543.  Jean Jacques 
Rousseau przyznawał, że pieśni lub nawet ich fragmenty potrafiły go poruszyć do łez544.  
W tym okresie za najwspanialszy „instrument” uważano głos ludzki i jego naturalną 
śpiewność. Instrumenty muzyczne nie wydawały się wystarczająco naturalne. Ich 
„sztuczność” należało pokonywać poprzez dążenie do śpiewności głosu ludzkiego. Dążono 
do tzw. szlachetnej prostoty. Jeszcze w 1798 roku Portmann napisał, iż muzyka jest jednym  
z najwłaściwszych środków, aby wypełnić umysły, dusze ludzi sympatią i miłością do 
piękna i dobra, uczynić je wrażliwymi na prawdę i cnotę545. 

 

                                                      

541  Julien Offray de La Mettrie (1709 – 1751) – francuski lekarz i filozof; działał we Francji, 
Holandii i w Prusach. Jego główne prace filozoficzne to Człowiek-maszyna (L'homme-machine), Człowiek-
roślina, Historia naturalna duszy oraz System Epikura. 

542  MILCHMEYER, Die wahre Art das Pianoforte zu spielen, Dresden 1797, s. 71. 

543  JOHANN FRIEDRICH REICHARDT, Geist des musikalischen Kunstmagazins, Berlin 1791, s.1nn. 

544  CARL DAHLHAUS, Die Musik des 18. Jahrhunderts, s. 58. 

545  J. G. PORTMANN, Die neuesten und wichtigsten Entdeckungen in der Harmonie, Melodie und dem 
doppelten Contrapuncte. Eine Beilage zu jeder musicalischen Theorie, Darmstadt 1798. 
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3. SENTYMENTALIZM. 

W XVIII wieku rozwija się sentymentalny idealizm, sentymentalna autorefleksja546. I nawet 
jeżeli próbowano definiować pojęcia muzyczne, a robiono to bardzo chętnie, to czyniono to  
z myślą o oddziaływaniu poszczególnych gatunków muzycznych, czy też elementów dzieła 
muzycznego na duszę, serce i umysł człowieka. Ale czyż filozof Berkeley547 nie twierdził, iż 
rozum ma za przedmiot wyłącznie sprawy duchowe? Czy Hume nie uważał, iż instynkt 
lepiej odgaduje rzeczywistość niż rozum? Kompozytor winien był studiować ludzkie serce, 
sam być człowiekiem uczuciowym, znać się na muzyce, ale i poezji; a nade wszystko nie 
powinien się niczego uczyć mechanicznie, matematycznie, ale poprzez doświadczenie. 
Przecież to wszystko wyznaczniki epoki oświecenia. Tu nie ma żadnej sprzeczności poza 
faktem, iż rzeczywiście uważano, że muzyka ma po prostu poruszać serca i uczucia, że 
należy pozostawić ją niejako poza granicami racjonalizmu jako krainę, a może raczej 
świątynię uczuć548. Warto jednak podkreślić, że w pismach muzycznych sfera uczuć zdawała 
się stanowić harmonijną całość z potęgą umysłu. 

Nieco irracjonalna estetyka muzyczna opierała się o racjonalne podstawy, dotyczące stylu 
życia i funkcjonowania społeczeństwa. Filozofia społeczna, etyka i estetyka były ze sobą 
splecione w fascynujący sposób. W centrum zainteresowań był etos, a nie patos, nie szukano 
uczuć ekstremalnych, ale dobrych, miłych, sympatycznych; przy czym mimo 
romantycznych tendencji nie było w tym żadnej metafizyki. Ludzie, którzy w XVIII wieku 
tak chętnie dyskutowali o muzyce nie izolowali się od siebie nawzajem. Muzycy i amatorzy 
pisali o muzyce, wymieniali poglądy na łamach pism oraz w listach, polemizowali, 
publikowali traktaty. Zrozumiała miała być sama muzyka, ale porozumieć chcieli się też ci, 
którzy ją kochali. Muzyka to był język ogólnie zrozumiały, sposób porozumiewania się ludzi 
ponad podziałami narodowymi i społecznymi. Żeby ją zrozumieć i pokochać należało mieć 
tylko czułe, wrażliwe serce. Wtedy można było mieć pewność, że należy się do wielkiej 
rodziny. Książę, szlachcic, mieszczanin, wykształcony muzyk, amator... Przecież każdy miał 
serce i duszę, a więc każdy mógł odczuwać emocje zawarte w dźwiękach. A jak pisał  
w traktacie o muzyce Drewis, zapowiadając jakby wiek XIX: „uczucie nigdy nie myli”, 
natomiast „oko badacza nieraz znajduje więcej niż on sam by sobie życzył”549. Czyż nie 
podobnie twierdził Rousseau, głosząc, iż nawet w dziedzinie poznania uczucie może 
dokonać więcej niż rozum? W uczuciu widział on najgłębszą wartość człowieka550.  

                                                      

546  Do czołowych przedstawicieli tego nurtu można zaliczyć J. G. Sulzera. Wrogami 
sentymentalizmu byli utylitaryści. 

547  George Berkeley (1685 – 1753) – irlandzki filozof, misjonarz, biskup, myśliciel. Autor m.in. 
dzieła filozoficznego: Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Zawarł w nim podstawy idealizmu 
empirycznego, określanego także jako immaterializm. 

548  Niestety, świątynią muzyka była dla melomanów. W ujęciu filozoficznym nie osiągnęła tak 
wysokiej pozycji, wręcz przeciwnie, jej pozycja była wyjątkowo słaba. 

549  DREWIS, Freundschaftliche Briefe uber die Theorie der Tonkunst und Composition, Halle 1797.  

Według: CARL FERDINAND BECKER, Systematisch-chronologische Darstellung der musikalischen Literatur 
von der frühesten bis auf die neueste Zeit: Nebst biographischen Notizen über die Verfasser der darin 
aufgeführten Schriften, und kritischen Andeutungen über den Innern Werth derselben, opublik. przez R. 
Friese, 1836, str. 448,  inicjały autora to: F.G. Drewis. 

550  Paradoks filozofii Rousseau w odniesieniu do muzyki polegał na tym, iż niejako a priori 
potępił on sztukę, ale to, co pisał o uczuciu i jego najważniejszej roli w życiu człowieka, najlepiej 
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Wzruszał się twórca, ale także grający. Powstawały całe dzieła wskazujące jak grać i jak 
komponować, aby poruszyć serca i umysły551 i jak rozumieć poszczególne elementy dzieła 
muzycznego552. Przystosowywano barokową naukę o afektach do nowej estetyki, opisując 
szczegółowo, jakie uczucia wzbudzają poszczególne interwały, tonacje, figury rytmiczne, 
metra etc. Bardzo podkreślano konieczność zrozumienia uczuć kompozytora. Każdy grający 
miał obowiązek umieć wczuć się w afekty zapisane w nutach, stąd konieczność tworzenia 
traktatów, rozpraw. Pisali o tym m. in. Carl Philipp Emanuel Bach, Kalkbrenner...A więc 
rozum w służbie serca i uczuć. 

W obu dziedzinach ogłaszano koniec panowania matematyki, przy czym w muzyce postulat 
ten nabrał bardzo realnych kształtów poprzez próby negacji prymatu harmonii jako nauki  
o współbrzmieniach opartej na liczbach nad melodyką, ale także poprzez lekceważenie 
trwającej już setki lat tradycji pitagorejsko-platońskiej, upatrującej podstawy interwałów 
muzycznych w proporcjach liczbowych. Matematyka miała teraz stanowić tylko środek 
niezbędny do budowy instrumentów. Sądził tak na przykład Johann Adolph Scheibe. W 
dziele Ueber die musikalische Komposition wypowiadał się przeciwko matematyce, choć 
dostrzegał jej przydatność do budowy instrumentów. Warto się bliżej przyjrzeć jego 
poglądom, ponieważ to znacząca postać. Deprecjonował on znaczenie liczb, ponieważ 
twierdził, że ducha, duszy nie da się zmierzyć ani wyliczyć553. Scheibe zadaje pytanie, czy 
gdyby muzycy byli jednocześnie matematykami, to staliby się przez to lepszymi śpiewakami 
i instrumentalistami. Sam sobie odpowiada, że wtedy zagubiłby się geniusz, dar 
muzycznego myślenia. To, co mechaniczne, pozbawiłoby życia to, co wiąże się z uczuciem  
i „ogniem”. Muzycy staliby się mechanicznymi rachmistrzami, melodia by się zagubiła,  
a wszędzie panowałaby harmonia554. Nie byłoby więcej Haendlów, Telemannów, Graunów 
czy Bachów – rozpaczliwie ostrzega autor. Sztuka zostałaby zabita. Scheibe pisze  
o Naturze555, Stwórcy Natury, woła Niebiosa na świadka, a więc kult natury jest tu jak 
najbardziej obecny, ale nie ma mowy o negowaniu istnienia Boga556. Muzyka, podobnie jak 
w dziełach filozofów, służy przyjemności i rozrywce, ale na tym jej rola się nie kończy, bo 
łączy się ona ze sprawami ducha. Jeśli się chce być prawdziwym kompozytorem, należy się 
trzymać natury i szukać w sztuce, nauce, dźwiękach, geniuszu wszystkiego, co może ją oraz 
kompozytorów podnieść i upiększyć. Dawne czasy są dla Scheibego barbarzyńskie, ciemne 

                                                                                                                                                                      

korespondowało z postrzeganiem muzyki, która w tym okresie była traktowana jako mowa uczuć. 
Ten egzaltowany marzyciel, śniący o powrocie do natury, potępiający cywilizację, a wraz z nią nauki  
i sztuki, walczący o wolność i równość, wszelkie wartości etyczne, uważał, że uczucie, najwspanialsza 
zdolność człowieka nawet w dziedzinie poznania ma wyższą wartość od rozumu. 

551  Na przykład traktaty Quantza, Leopolda Mozarta, Carla Philippa Emanuela Bacha, Tuerka, 
Scheibego. 

552  Na przykład rozprawy Kirnbergera, Leopolda Mozarta, Milchmeyera, Schubarta. 

553  JOHANN ADOLPH SCHEIBE, Ueber die musikalische Komposition, Leipzig 1773, Przedmowa,  
s. XVII. 

554  Ibidem, s. XVIII. 

555  W XVIII wieku słowo natura było nieraz pisane z wielkiej litery. Co prawda w języku 
niemieckim nie można stwierdzić, czy autor miał taką intencję, ponieważ wszystkie rzeczowniki  
z zasady zaczynają się od wielkiej litery, ale patos, z jakim pisał Scheibe, zdają się upoważniać do 
uznania, iż gdyby miał wybór, to użyłby wielkiej litery.   

556  Wydaje się, że to charakterystyczne dla świata muzyki. 
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etc.557 Pojawia się więc charakterystyczny dla filozofii oświeceniowej wątek rozwoju 
cywilizacji558. 

Według Scheibego poprzez uczucia wyraża się myśli. Przeanalizujmy więc – droga wiedzie 
od ludzkich uczuć, które obok dźwięków, melodii, harmonii mają być przedmiotem analizy 
twórcy, poprzez jego umysł, w którym powstają myśli. Te, poprzez uczucia, w które się 
wczuwa kompozytor, zostają przekazane odbiorcy, którego umysł porusza serce. Żadne 
wyliczenia, żadna algebra, geometria, czy też teoria liczb nie są potrzebna, aby wyrazić 
poprzez uczucia myśli kompozytora559. Warto mocno podkreślić, że mądry twórca działa  
„z głową” [denkend], aby poruszyć słuchaczy; to jednak wcale nie znaczy, że zastanawia się 
nad stosunkami liczbowymi dźwięków.  

Mimo powszechnej negacji matematyki w XVIII wieku działają i osiągają wysoką pozycję  
w świecie muzyki tacy mistrzowie jak Padre Martini. Jego poglądy są niewzruszone: stałym, 
niezmiennym, nie podlegającym modom i gustom fundamentem muzyki jest kontrapunkt. 
Melodia nie posiada tych walorów i stanowi tylko jego zewnętrzny przejaw – zmienny  
i mało istotny. Zdarzały się także takie głosy, jak Forkela, który napisał w dziele z 1777 
roku560, iż bodaj w żadnej dziedzinie nauki lub sztuki nie podważa się w imię natury tak 
silnie zasadności jakichkolwiek reguł, jak właśnie w muzyce. Tenże autor walczył też  
z uznawaniem – co było w omawianej epoce zjawiskiem powszechnym – oceny dyletantów 
za kryterium wartości działa muzycznego561.  

                                                      

557  Ib., s. XVIIIn. 

558  Motyw doskonalenia się ludzkości jest jednym z głównych problemów omawianych przez 
myślicieli XVIII wieku. Wiek Ludwika XIV Woltera ukazuje, że dotychczasowe dzieje ludzkości są 
„nagromadzeniem zbrodni, szaleństwa i nieszczęść, wśród których dostrzegamy jedynie pewne 
cnoty, pewne szczęśliwe okresy, podobnie jak wśród pustkowia spotyka się rozrzucone tu i ówdzie 
osady”. Autor ukazuje, jak spośród oceanów ciemnoty i przesądów stopniowo wyłaniają się coraz 
liczniejsze osady istot rozumnych. 

Cyt. za: ZBIGNIEW DROZDOWICZ, Filozofia Oświecenia, Warszawa 2006, s. 11. 

559  Ib., s. XIX. 

„Die Musik (…) ist eine Wissenschaft der Toene. (…)” – definiuje Scheibe, starając się, podobnie jak 
wielu innych muzyków, podnieść wartość muzyki, której pozycja, jak wyżej wspomniano, była 
bardzo słaba.  

560  JOHANN NICOLAUS FORKEL, Ueber die Theorie der Musik, insofern sie Liebhabern und Kennern 
nothwendig und nutzlich ist, Gottingen 1777, s. 3nn. 

561  Wątek ten rozwijał później także F. Schiller: „…wszystkie zdolności artystycznego 
wyrażania nie pomogą temu, kto nie ma nic do wyrażenia. Jeżeli zatem piękna kultura nie ma 
prowadzić na manowce, smak musi określać tylko zewnętrzny kształt, a umysł i doświadczenie 
wewnętrzną istotę. Kiedy wrażenie zmysłowe uczyni się najwyższym sędzią i rzeczy odniesie jedynie 
do odczuwania, człowiek nigdy nie wyzwoli się spod jarzma materii, nigdy nie pojawi się światło w 
jego duchu, straci tak dużo z wolności umysłu, ile odda wyobraźni. Piękno działa już przy pierwszym 
spojrzeniu, natomiast prawda wymaga studiowania. (…) To zdaje mi się również być niezawodną 
próbą, według której można odróżnić zwyczajnego dyletanta od prawdziwego artysty-geniusza. 
Zwodniczy urok wielkości i piękna, ogień, który rozpala młodzieńczą fantazję i pozór lekkości, 
którym uwodzi zmysły, skłoniły już niejednego niedoświadczonego, aby chwycić paletę lub lirę  
i wylać w postaciach lub tonach to, co w nim ożywa”.   

F. SCHILLER, op.cit., s. 145. 



278 

 

Zresztą Forkel w wielu sprawach wyraźnie staje w opozycji do większości autorytetów 
swojej epoki. W Musikalisch-kritische Bibliothek wyraża niepopularną w tym czasie opinię, że  
I połowa XVIII wieku stanowiła najpiękniejszy, najbardziej dojrzały i „ludzki” czas w historii 
muzyki. Powaga, godność, wielkość, porządek, wielogłosowość, harmonia, prawidłowa 
zarówno pod względem gramatyki, jak i retoryki budowa… Po prostu pełnia i doskonałość. 
Czy jednak później kompozytorzy ze strachu przed byciem określonymi jako zwykli 
naśladowcy nie wstąpili na złą drogę? – pyta autor. Co prawda teoria bardzo dobrze się 
ostatnio rozwija, ale praktyka… Forkel ubolewa, że biedne reguły stały się ofiarami, to na nie 
zrzucono wszystkie winy562. Według tego autora po okresie doskonałości przyszedł czas 
upadku, oddania się „nieokiełznanej, dzikiej fantazji”563. Autor postuluje, aby w tej sytuacji 
przynajmniej teoria pozwoliła przetrwać prawdziwej, dojrzałej muzyce. Ubolewa jednak nad 
tym, że muzykom brakuje doświadczenia w filozofii, przez co nie potrafią przełożyć uczuć 
na pojęcia i idee, zaś filozofowie za mało wiedzą o sztuce, aby ją przełożyć na język natury. 
Pisząc o geniuszu, smaku i pięknie, ograniczają muzykę do zjawisk akustycznych,  
w stosunkach matematycznych szukają wyjaśnienia piękna, nie rozumiejąc, że muzyka 
traktowana jako część akustyki nie jest jeszcze muzyką, ale tylko materią sztuki, którą 
dopiero musi stworzyć natura (podkreślam – natura, a nie sam artysta)564. Forkel ściśle łączy 
muzykę z religią, znajdując w niej pełne oparcie moralne, pewność dobra. To droga, która 
prowadzi do szlachetności i wielkości565.  

Okazuje się, że w oświeceniowym świecie, w którym empiryzm odgrywał tak ważką rolę, 
zostało trochę miejsca na muzyczny racjonalizm. Najlepszym tego przykładem jest 
działalność Rameau i jego rozważania o harmonii, tak bezlitośnie tępionej przez rzesze 
piszących o muzyce w XVIII wieku. Rameau zadeklarował wyraźnie: „Moim celem jest 
przywrócenie rozumowi praw, jakie utracił on na polu muzyki”566. Muzyka i wiedza nie były 

                                                      

562  JOHANN NICOLAUS FORKEL, Musikalisch-kritische Bibliothek, t. I, Przedmowa, s. Vn. 

563  Ib., s. VIII. 

564  Ib., s. XIIn. 

565  Ib., s. XXn. 

566  JEAN-PHILIPPE RAMEAU, Nouveau systeme de musique theorique, Paryż 1726, s. 94. 

Cyt. za E. FUBINI, op.cit., s. 200. 

O ile w państwach romańskich wciąż aktualnymi problemami były wątki klasyczne i racjonalizm, o 
tyle w Anglii wcielano w życie empiryzm i sensualizm. Rozwój historiografii oparty był tu na 
rzeczywistych badaniach, bez założeń a priori, które krępowałyby prawdziwe doświadczenie i 
wnioski oparte na sądach jednostki, kierującej się zasadą smaku. Wystarczy wspomnieć choćby 
działalność Charlesa Burneya. Opisuje on różne ośrodki muzyczne, komentuje rzeczywistość, 
opierając się na własnych odczuciach. Konstruuje też swoją wizję historii muzyki, zgodną z jedną z 
oświeceniowych tendencji – a mianowicie wiarą w rozwój kultury związany z udoskonalaniem sztuki 
. Traktując muzykę jako „niewinny zbytek”, który nie jest człowiekowi koniecznie potrzebny, ma do 
niej odpowiedni dystans, co nie deprecjonuje oczywiście jego wielkiego wkładu w tę dziedzinę sztuki. 
Sir John Hawkins wychodzi od odwrotnego założenia. Należy do tych, którzy sławią dawne, złote 
czasy, a teraźniejszości nie poświęcają uwagi. W Anglii też pojawiają się wszechobecne wątki – 
naśladownictwo natury, uczucia, pozycja muzyki na tle innych sztuk. Także tu mówi się o 
naturalności antyku i sztuczności gotyckiej polifonii, a więc sławi się melodykę na niekorzyść 
harmonii (np. Charles Avison). 

Także w pismach niemieckich muzyków kwitnie specyficzny racjonalizm – rozum splata się 
bezproblemowo z uczuciem, sentymentalizm jest rozumny, a „rozsądne utwory” „dotykają serca” 
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według niego pojęciami wzajemnie się wykluczającymi. Rameau znalazł nawet wspólny 
mianownik z naturą, której odwieczne prawa znajdują swój wyraz między innymi w 
muzyce. Reasumując – harmonia jest racjonalna, ponieważ opiera się na pierwotnej  
i naturalnej zasadzie, a związek muzyki z matematyką jest oczywisty. Postać Rameau łączy 
w sobie entuzjazm epoki z postawą racjonalno-mistyczną. Jego okrzyk zdaje się 
odzwierciedlać szczęście naukowca, który odnalazł matematyczną formułę, w której to 
formule można zamknąć wszystkie prawa rządzące wszechświatem: „Ileż akordów, ileż 
pięknych melodii, ta nieskończona różnorodność, ten wyraz, tak piękny i słuszny, uczucia 
oddane z taką wiernością; wszystko pochodzi z dwóch lub trzech interwałów ułożonych 
tercjami, których zasada zawiera się w jednym jedynym dźwięku”567. Harmonia między 
rozumem a uczuciem, uniwersalny boski porządek, wiedza, przyjemność – dla tego muzyka 
to wszystko składa się na naturę, bez sprzeczności i sporów o to, co ważniejsze568. 

Wolter za cel ludzkich działań przyjął naprawianie świata poprzez zwalczanie zła. Muzycy 
chcieli przepełniać dusze ludzkie pięknem, wolnością, szlachetnością i dobrocią, a więc  
w efekcie służyli tym samym ideałom, jednak dramatem XVIII-wiecznej muzyki było to, iż 
sztuka oświeceniowa winna być poważna, angażować serce, umysł, być pożywką dla ducha, 
powinna uczyć i wychowywać. Hedonizm, jaki wciąż zarzucano czystej muzyce, nie był 
wiodącą doktryną epoki oświecenia i, niestety, dyskwalifikował ją jako sztukę. Będąc 
funkcjonalną, była tylko dodatkiem, towarzyszeniem, ozdobą, przyjemnością etc. Rousseau 
określał muzykę instrumentalną jako abstrakcyjną arabeskę, natomiast Kant569 –  
grą przyjemnych uczuć. Starano się udowodnić, że jest ona związana ze zmysłami.  
 

4. NATURA. 

W okresie oświecenia Natura, której problematyka przewija się przez całą tę pracę, jest 
odmieniana przez wszystkie przypadki, stając się poniekąd Bogiem epoki, stając się (na 
przykład w ujęciu encyklopedystów, którzy oczywiście tylko z powodu braku miejsca na 

                                                                                                                                                                      

(Mattheson). Pojawia się tu (np. u Matthesona) znany już wątek, iż muzykę odbieramy uchem, zostaje 
ona przekazana do rozumu, ale przecież ostatecznym odbiorcą jest serce (i dusza). Quantz sławi 
rozum i dobry smak. Warto dostrzec tu pierwiastki empiryzmu, ponieważ to doświadczenie pozwala 
osądzić utwór muzyczny, a nie uwielbienie tradycji i określone schematy myślowe. Rozum łączy się u 
niego z wiedzą, trzeba znać reguły, ale ostatecznym kryterium jest subiektywne, relatywne odczucie 
danego człowieka. Reguły to wskazówki, drogowskazy, ale nie schematy, których trzeba się trzymać, 
bo ostateczny cel jest niezwykle subtelny – to uczucia, a te nie poddają się regułom. 

567  JEAN-PHILIPPE RAMEAU, Traite de l`harmonie reduite a son principe naturel, Paryż 1722, 
Wprowadzenie. Cyt. za E. FUBINI, op.cit., s. 200. 

568  Jak dalece nieadekwatne do rzeczywistości bywają wypowiedzi teoretyków, może w XVIII 
wieku świadczyć nie tylko sztandarowy już problem deprecjonowania muzyki instrumentalnej 
wbrew jej oczywistemu rozwojowi, ale także wciąż podnoszony problem opozycji melodyka-
harmonika (oczywiście w ogromnej większości przypadków rozstrzygany nie niekorzyść tej drugiej). 
Przecież w utworach wczesnoklasycznych i klasycznych melodyka była tak dalece oparta na 
harmonice (rozłożonych akordach), że stanowiły one nierozerwalną całość, wzajemnie się 
uzupełniając i wzbogacając. Oczywiście krytyka dotyczyła niezwykle bogatej harmoniki  
i kontrapunktu minionej epoki, ale używano raczej ogólnego określenia „harmonika”. 

569  Immanuel Kant (1724 – 1804) niemiecki filozof, profesor logiki i metafizyki; twórca filozofii 
krytycznej. Autor m.in. Krytyki władzy sądzenia. 
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szczegółowe rozważania zostają ujęci we wspólne ramy) rzeczywistością i dobrem570. Jeśli 
człowiek jako jednostka lub też całe społeczeństwo stara się stworzyć własne prawa, 
odmienne niż naturalne, to dąży do zła. Konsekwencją tego jest stwierdzenie, że wartość 
sztuki mierzy się jej zdolnością do odtwarzania przyrody. W XVIII wieku naśladowanie 
natury w muzyce wiązało się coraz bardziej z naśladowaniem natury ludzkiej, ludzkich 
uczuć i namiętności, choć oczywiście można znaleźć także przykłady prostego malarstwa 
dźwiękowego, oddającego na przykład efekt burzy, czy też śpiew ptaków. Wydawałoby się 
więc, że owe uczucia i namiętności nie musiały być nazywane, nie musiało się pojawiać 
słowo, wystarczyła komunikacja pomiędzy sercami twórców i odbiorców, którzy nierzadko 
sami byli także odtwórcami. Jednak droga do takiego myślenia nie była krótka ani łatwa. 
Batteux napisał to, co myślało wielu filozofów: „muzyka sama z siebie jest bezduszna  
i niezrozumiała, kiedy nie przylega do słów, które muszą za nią przemawiać tak, aby 
wiedziano, co ona oznacza”571. Dla tego autora niedopuszczalne było przekraczanie granic 
dobrego smaku, ale dawał jednak przyzwolenie na odrzucanie w sztuce tego, co w naturze 
jest nieprzyjemne, niedobre, niedoskonałe, brzydkie. Dokładne dobieranie tej części natury, 

                                                      

570  Według Fubiniego pojmowanie terminu natura przyjmowało w przeciągu wieków XVII  
i XVIII tak różne postaci, że można odnaleźć koncepcje wręcz przeciwstawne, a więc wzajemnie się 
wykluczające. Choć początkowo termin ten wiązał się z rozumem, prawdą, które poprzez 
„naśladowanie” ulegają udoskonaleniu, upiększeniu, stają się bardziej przystępne i jednocześnie 
przyjemne, to jeszcze w XVII wieku natura zaczęła być łączona z uczuciem, spontanicznością  
i ekspresyjnością. Jej naśladowanie to nawiązywanie do rzeczywistości. Związek sztuki  
z przyjemnością w świetle filozofii musiał się odbić negatywnie na jej postrzeganiu, był czynnikiem 
deprecjonującym. W wyjątkowo niekorzystnej sytuacji znalazła się muzyka, która nie dość, że 
sprawiała przyjemność, to jeszcze nawet nie posiadała waloru naśladowania natury. Bez poezji była 
więc niemalże bezwartościowa. W ten sposób została praktycznie skazana na związek ze słowem.  
W związku tym pełniła ona co prawda rolę służebną (ozdabiając tylko słowa), ale przynajmniej choć 
trochę wpisywała się w panteon sztuk. To wyjaśnia, dlaczego jeszcze przez cały XVIII wiek z takim 
uporem deprecjonowano w pismach o muzyce twórczość instrumentalną, wskazując uparcie na dzieła 
wokalno-instrumentalne jako jedyne w pełni wartościowe utwory muzyczne. Bardzo interesująco, 
aczkolwiek dość paradoksalnie, jawi się koncepcja, że sztuka, aby dojść do serca, powinna przebyć 
drogę przez rozum, a jednak to właśnie przez ornamentowanie słów muzyka miała w myśl tej 
koncepcji ułatwiać percepowanie rozumowe poezji. To nie jedyny paradoks (z dzisiejszego punktu 
widzenia) w ówczesnym myśleniu. Jean-Baptiste Dubos przekonywał bowiem, że muzyka jest sztuką 
naśladowczą i wpływa na uczucia dlatego, że odtwarza naturę. Rodzi to zarówno korzyści, jak i może 
mieć negatywane konsekwencje. Dobre jest to, że twórca może wybrać taką część natury, jaka według 
niego poruszy odpowiednie struny w ludzkich sercach. Słabością sztuki jest natomiast to, że 
odtwarzanie, naśladowanie to tylko cień prawdziwej natury, a więc i uczucia wywołane w ten sposób 
nie posiadają waloru trwałości. Koncepcja ta wbrew pozorom była jednak bardzo łaskawa dla 
muzyki, ponieważ pojawił się w niej wątek, rozwijany później szczególnie przy narodzinach prądów 
romantycznych, a więc zasadnicza różnica między sztuką a dźwięków a innymi sztukami, polegająca 
na tajemniczym wpływie muzyki na ludzkie uczucia. Muzyka jest bowiem tak daleka od konkretnych 
przedmiotów, naśladownictwo natury (poza banalnymi próbami jak najbardziej dosłownego 
odtworzenia np. polowania czy śpiewu ptaków) tak umowne i dalekie od konkretów, że sztukę 
dźwięków można traktować poniekąd jako doskonalszą od realistycznego malarstwa, rzeźby itp.  
U tego autora pojawiają się określenia „cudowna siła”, „moc”, pod którymi właściwie możnaby się 
dzisiaj także podpisać, bo przez kolejne tysiąclecia rozwoju cywilizacji właściwie nie doszliśmy do 
żadnych wiarygodnych wniosków, dlaczego siła oddziaływania muzyki na nasze uczucia jest tak 
potężna i bezpośrednia. 

571  CHARLES BATTEUX, Les beaux arts reduits a un meme principe, Paris 1746, cyt. za ALINA MĄDRY, 
Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka – stylistyka – dzieło, Poznań 2003, s. 26. 
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która mogła oddziaływać poprzez piękno, stanowiło część owego procesu dydaktycznego, 
jaki zakładała ówczesna sztuka572. Podobnie myślał Forkel. Już na wstępie rozprawy o teorii 
muzyki573 jasno określa swój stosunek do kultu natury. Od pierwszych zdań przeprowadza – 
wspomniany już wcześniej i bardzo zresztą zręczny – wywód, dlaczego natura musi być  
w sztuce udoskonalana. Jako punkt wyjścia przyjmuje założenie, że bodaj w żadnej 
dziedzinie nauki i sztuki nie neguje się tak bardzo sensowności określonych przepisów  
i reguł, jak w muzyce. Uważa się – pisze dalej Forkel, że natura jest najlepszą 
przewodniczką, a jednak zapomina się przy tym, że aby osiągnąć swą doskonałość jej dary 
są przez ludzi uszlachetniane. Jako przykład podaje rośliny, o które trzeba bardzo dbać, aby 
wydały piękne kwiaty i wspaniałe owoce. To nie dzieje się samo, to wymaga pracy  
i określonych reguł postępowania. Czy muzyka, sztuka komponowania nie ma prawa do 
naszej troski? – pyta Forkel. Czy nie powinna być wydobyta ze swej dzikości  
i uszlachetniona? Przecież nie tylko to, co odbierają nasze oczy powinno być piękne. Ucho 
jest nie mniej ważnym przekaźnikiem, nie mniej ważną drogą do umysłu i serca niż oko.  
A ponieważ w toku rozwoju cywilizacji nasz umysł się rozwija, a nasze odczucia są coraz 
subtelniejsze i szlachetniejsze, to powinniśmy im zapewniać coraz szlachetniejszy pokarm.  
A więc także i tu, w dziedzinie muzyki, można oczekiwać porządku, piękna i dojrzałości. 
Forkel kontynuuje swe rozważania rozwijając myśl, że muzyka jest mową uczuć, ale – 
podkreśla – odczucia jednej osoby nigdy się nie pokrywają z odczuciami innej, każdy jednak 
sądzi, że jego prawda jest tą właściwą. Jakże więc zdając się na samą tylko naturę można 
pogodzić gusty amatora i profesjonalisty, czy w tej sytuacji krytyk muzyczny w ogóle ma 
prawo wydawać jakiekolwiek sądy? Każdy może mówić, ale nie każdy jest mówcą; każdy 
też może śpiewać, ale nie każdy może sobie rościć pretensje do bycia śpiewakiem.  

Forkel powołuje się często na naturę, bo to było w jego epoce oczywiste, ale pisze na 
przykład o naturze naszych uczuć, którą powinniśmy obserwować, poznawać. Generalnie 
nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości, że nawet miłośnik muzyki, który chce się 
nazywać znawcą, musi znać reguły. Jedyne, z czego może czuć się zwolniony, to aspekty 
matematyczne i fizyczne muzyki, które należy zostawić specjalistom574. 

Johann Adolph Scheibe w Abhandlung vom Ursprunge und Alter der Musik od razu  
w przedmowie odnosi się do problemu właściwego rozróżnienia Matki Natury od sztuki. 
Podobnie jak Forkel filozofów, tak on krytykuje uczonych, że o muzyce nic albo prawie nic 
nie wiedzą. Uważają oni bowiem, że muzyka jest tak mała i nieistotna, że uczony człowiek 
się nią nie zajmuje. Dochodzi już do tego, że wstydzą się oni czytać muzyczne pisma575. 
Tłumaczą, że nie czytają o muzyce, bo nic nie rozumieją. Nawet ci uczeni, którzy są poetami, 
nie cenią muzyki na tyle, aby się nią zainteresować. Ta praca jest dedykowana właśnie 
uczonym, szczególnie filozofom. Autor ma nadzieję, że może jej przeczytanie zaowocuje 
                                                      

572  CH. BATTEUX, op. cit., s. 8. Za: E. FUBINI, op.cit., s.185. 

Nie była to idea całkiem nowa. Pojawiła się ona już w starożytności. Teraz, w XVIII wieku, jej powrót 
był jak najbardziej uzasadniony poprzez bardzo ścisły związek muzyki z etyką. 

573  JOHANN NICOLAUS FORKEL, Ueber die Theorie…, s. 3 nn. 

574  Nie zmienia to jednak faktu, że jego wykład teorii muzyki dla miłośników rozpoczyna się 
działem Die physikalische Klanglehre (w którym jest m.in. podrozdział Die Sympathie der Toene), 
następnie jest Die mathematische Klanglehre, Die musikalische Grammatik, Die musikalische Rhetorik i Die 
musikalische Kritik. 

575  JOHANN ADOLPH SCHEIBE, Abhandlung vom Ursprunge und Alter der Musik, insonderheit der 
Vokalmusik, Altona und Flensburg 1754, Przedmowa, s. XXI-XXIV. 
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nadaniem muzyce godności, wartości576. Według Scheibego upodobanie do muzyki powstaje 
w duszy i to w niej należy szukać jej korzeni. Przez naturalną melodię, a nie przez reguły 
wyraża się boska wiedza (Wesen). Melodia jest w wietrze, szumie fal, głosach zwierząt – to 
najwspanialszy wpływ natury. Scheibe opisuje śpiewy polnych i leśnych ptaszków. Ta część 
jest długa, ale niezwykle piękna i poetyczna. Autor wciąż odwołuje się do natury, 
ustosunkowując się do teorii naśladowania. Pyta – a kogo naśladował pierwszy ptak, skoro 
wszystko jest naśladowaniem? My, ludzie, także mamy muzykę w darze od natury. Czyż nie 
wznosimy i nie obniżamy nieświadomie tonów, kiedy mówimy577? 

Ch. D. Schubart w Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst odnosi się wyraźnie do poglądów 
Scheibego. Bardzo emocjonalnie porównuje śpiew ptaków do kunsztu, jakim się 
charakteryzuje muzyka tworzona przez ludzi. Twierdzi, że ptaki wciąż śpiewają tak samo, 
ale nie da się porównać [dawnej] melodii ludowej na przykład z dziełami, jakie stworzył 
Gabrieli. Z siedmiu dźwięków tylko człowiek (a nie ptaki) potrafi odtworzyć żywioły, 
uczucia etc.578 Od rozwoju kultury zależy, w jakim stopniu człowiek potrafi rozwinąć swój 
geniusz. Schubart zgadza się, że śpiew jest pierwotny, ale muzyka instrumentalna mogła się 
rozwinąć dopiero po wielu stuleciach. Według tego autora bazą dla geniuszu w muzyce jest 
serce. Doświadczenie uczy, że człowiek rodzi się z zasady głuchy na piękno muzyki,  
a geniusz muzyczny już od początku okazuje swoją wrażliwość579. XVIII wiek docenił wkład 
wybitnej jednostki, kreatywności przypisanej do genialnego twórcy, co utorowało drogę 
nowemu, XIX-wiecznemu myśleniu o genialnym artyście. 

Bardzo podkreślano rolę zmysłu słuchu, który percepuje muzykę. Problemem był rozdźwięk 
między udziałem rozumu, który pośredniczy w przekazywaniu wrażeń słuchowych do 
serca (a więc przez rozum do serca) a wizją bezpośredniej drogi muzyki do serca. 
Znaczącym problemem był niewytłumaczalny (do dziś przecież) wpływ muzyki na emocje; 
wpływ, który może być przecież nie tylko pozytywny, ale także destrukcyjny. Nieokiełznane 
emocje były ostatnią rzeczą, o jaką walczyła ówczesna myśl estetyczna. Bezbronność rozumu 
wobec fali uczuć, zalewających serce pod wpływem muzyki, wydawała się groźna  
i przerażająca580. Rozdarcie między rozumem a uczuciem i lęk przed poddaniem się sercu 
dobrze oddaje myśl Noel-Antoine Pluche`a, który twierdził, że rozum „musi odrzucić 

                                                      

576  Ib., s.  XXVI. 

577  Ib., s. LXXI-LXIV. 

578  CHRISTIAN DANIEL SCHUBART, Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst, wyd. Ludwig Schubart, 
Wien 1806, s. 4 

579  Ib., s. 368. 

580  Nie można zapomnieć, że wcześniej było okres manieryzmu, że właśnie kończył się barok, 
że zaistniały już wcześniej na przykład poruszające całe jestestwo opery Monteverdiego, czy też 
madrygały Carla Gesualda da Venosa. Nietrudno sobie wyobrazić, że na przykład skłaniająca się 
chętnie do klasycyzmu, umiaru, podporządkowania wszystkiego racjom rozumu Francja walczyła  
o zachowanie umiaru, złotego środka, o stonowanie, o uznanie, że można rozumowo ocenić, 
zracjonalizować piękno. Jean-Pierre de Crousaz na początku wieku stwierdza, że regularność, 
porządek i proporcja to „trzy rzeczy podobające się w sposób konieczny umysłowi ludzkiemu”. Do 
próby wyznaczenia norm osądzania dzieła sztuki poprez wykorzystanie uogólnień wróci na koniec 
stulecia Immanuel Kant, ale on dostrzeże już niesprawdzalność tej metody i jej nieużytecznosć mimo 
pozornej logiki. 
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jakąkolwiek przyjemność, gdyż nie sprawia ona niczego dobrego”581. Pluche był 
zwolennikiem umiaru w muzyce, która powinna wzruszać, ale co najwyżej powodować 
uronienie niewinnej łzy, na pewno nie wywoływać silnych emocji, które wytrącają człowieka 
z równowagi582. Sztuka ma koić rozum, nie mącić, nie wpływać na działanie, bo ono 
powinno być zawsze racjonalne583. Pluche należy do tych autorów, którzy tak bardzo się 
lękają muzyki i jej wpływu, że pragną pozostawić tę sferę tylko sercu, raczej nie 
dopuszczając do ingerencji w sferę rozumu. Należy przy tym podkreślić, że przyjemność, 
jaką sprawia muzyka, musi mieć solidne podstawy etyczne, aby działała na serce. 

Czy bardzo dyskusyjna i przewrotna teza, zakładająca, że w dziedzinie muzyki w epoce 
oświecenia rozum służył sercu, może więc być podtrzymana? Wydaje się, że tak, choć 
odpowiedź nie jest i nie może być jednoznaczna. Epoka oświecenia to czas niezwykle 
wielobarwny, okres ścierania się poglądów, okres ogromnej aktywności publicystyczno-
filozoficznej. Powstało wiele różnych koncepcji, dotyczących korelacji sfer uczuciowej  
i rozumowej. Napisano wiele tomów poradników, jakimi środkami technicznymi (to 
oczywiste odwołanie do sfery intelektu) mają się posługiwać kompozytorzy, aby umożliwić 
komunikację między sercami twórców, odtwórców i słuchaczy. Muzyka, nowa muzyka, 
która torowała drogę klasycyzmowi i romantyzmowi, zupełnie się wymykała spod kontroli 
rozumu. Z pewnością w miarę upływu wieku coraz bardziej fascynowała, ale bezbronność 
umysłu w tej epoce, w której rozum był punktem odniesienia, wydawała się nie do 
zaakceptowania584, stąd zapewne tak liczne próby deprecjonowania tzw. czystej muzyki.  
A jednak wydaje się, że w tej dziedzinie, o czym najlepiej świadczy ostateczne zwycięstwo 
estetyki wyrazu, a następnie prądów romantycznych, rozum musiał ustąpić uczuciom,  

                                                      

581  Przyjemność jest według tego autora tylko wtedy uzasadniona, kiedy łączy się z dobrem. 
Niestety, muzyka czysta, a więc pozbawiona tekstu, nie osiąga tego szczytnego celu, a kontakt z nią 
oznacza degradację człowieka do poziomu np. ptaków, które bezmyślnie powtarzają dźwięki: „Długie 
następstwo dźwięków pozbawionych znaczenia rodzi jakąś niedorzeczność, nieuchronny niesmak. 
(…) najpiękniejszy, ale tylko instrumentalny śpiew okazuje się zimny, a nawet nużący, gdyż nie 
wyraża niczego. Przypomina on piękne odzienie, ale nie na ciele, lecz zdjęte i umieszczone na 
wieszaku. (…) Sonaty nie są bynajmniej muzyką, tak jak mur pokryty pstrymi kolorami nie jest 
malarstwem. (…) Muzyka czysta przypomina nazbyt ruchliwą marionetkę, daleko jej nawet do tego, 
bowiem ruchy marionetki mogą jeszcze mieć pozór sensowności (…) i myślenia. Nie da się jednak 
powiedzieć tego o umyśle, który przechodzi od smutku do wybuchów radości, od żartu do tkliwości, 
od gniewu i wściekłości, bez żadnego powodu, do śmiechu czy złości. Czyż nie ma tego w sonatach  
i tylu innych utworach instrumentalnych?” 

NOEL-ANTOINE PLUCHE, Le spectacle de la nature, Paryż 1732, t. VII, s. 110. Cyt. za E. Fubini, op.cit., s. 
189 n. 

582  Ib., s. 119. Cyt. za E. FUBINI, op.cit., s. 190. 

583  Także F.Schiller pisał: „Moralny charakter człowieka wymaga zupełnej niezależności woli 
od wszelkich wpływów bodźców zmysłowych, a smak, jak wiemy, pracuje bez przerwy nad tym, aby 
związek między rozumem a zmysłami uczynić coraz ściślejszym. Powoduje on wprawdzie przy tym, 
że żądze się uszlachetniają i stopniowo coraz bardziej zgadzają się z roszczeniami rozumu, ale nawet 
z tego może zrodzić się ostatecznie duże niebezpieczeństwo dla moralności”. 

F. SCHILLER, op.cit., s. 147. 

584  Zbigniew Drozdowicz definiuje oświeceniowe pojmowanie pojęcia  rozumność jako ludzką 
zdolność, „która może i powinna być arbitrem we wszystkich istotnych życiowo sprawach”. 

ZBIGNIEW DROZDOWICZ, Filozofia…, s. 10. 
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a niedookreślenie muzyki, jej nieuchwytność, niedefiniowalność i ulotność nowe pokolenie 
filozofów przekuło w jej największy atut, ogłaszając, iż właśnie te cechy czynią muzykę 
najdoskonalszą ze sztuk…   

 
Na zakończenie warto przytoczyć słowa wielkiego klasyka, a jednocześnie jednego  
z prekursorów romantyzmu, Fryderyka Schillera. Oto jego próba zdefiniowania korelacji 
między naturą a kulturą i sztuką: 

„Wyrażenie natura jest mi bliższe niż wyrażenie wolność, dlatego, że oznacza ono 
jednocześnie obszar zmysłowości, do którego ogranicza się piękno, a poza pojęciem 
wolności wskazuje ono także sferę świata zmysłowego. W opozycji do techniki, 
naturą jest to, co istnieje dzięki samemu sobie; natomiast sztuką to, co istnieje dzięki 
jakiejś regule; zatem natura w kunsztowności jest tym, co samo sobie nadaje regułę – 
co istnieje dzięki swojej własnej regule (wolność w regule, reguła w wolności). (…) 
Czym więc jest natura w kunsztowności? Autonomia w technice? Jest to czysta 
harmonia wewnętrznej istoty rzeczy z jej formą…”585.   

                                                      

585  F. SCHILLER, op.cit., s. 55 i 59.  

[Zachowano oryginalne wytłuszczenia w tekście.]  
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TWÓRCZOŚĆ CLARY WIECK I CECILE CHAMINADE  
JAKO OBRAZ FUNKCJI KOBIETY  

W EUROPEJSKIM ŻYCIU MUZYCZNYM – CZYLI PYTANIE  
CZY ISTNIEJE ‘ÉCRITURE FEMININE’ W MUZYCE 

Jolanta Szulakowska-Kulawik 
 Akademia Muzyczna im.Karola Szymanowskiego, Katowice 

 

„Skale miksolidyjska i hiperlidyjska są płaczliwe i należy je usunąć, 
 bo nie przydadzą się nawet kobietom”586 

WPROWADZENIE 

Problem sfery kobiecości w kulturze i kultury w kobiecie, jak zatytułowano najnowszą 
zbiorową publikację w polskiej literaturze naukowej587 - to cały ogrom wieloletnich badań  
i edycji, rozwiniętych, co należy podkreślić, w II połowie minionego wieku. Wtedy to 
zrealizowało się to, co ewoluowało ze zmiennym szczęściem od czasów starożytnych, 
sprzyjających kobiecie588, które od najdawniejszych epok matriarchatu, epok pokoju 
i dobrobytu, epok wielkich bogiń, przeobraziły się w epoce brązu w początki patriarchatu  
(w Europie najwcześniej w części wschodniej)589, zapoczątkowane rozwojem pasterstwa  
i męskiego koczownictwa. Fundamentalne dla negatywnej ewolucji poglądów o kobiecej roli 
w życiu społecznym idee religii monoteistycznych, przeistaczane przez Ojców Kościoła590, 
zarysowuje panoramicznie Zygmunt Krzak w cytowanej monografii. Stało to w sprzeczności 
z wysoką pozycją kobiety we wczesnym antyku591, a spowodowane zostało potępieniem 
cielesności i wyniesieniem stanu bezżennego, zdeterminowane wpływem tradycji 
judaistycznej i świata grecko-rzymskiego. 

                                                      

586  A.SZCZEKLIK, Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Kraków 2008, s.86, za: J.JAMES, 
Muzyka sfer, tłum.M.Godyń, Kraków 1996, s.62. 

587  Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, red. A.Chybicka  
i M.Kaźmierczak, Kraków 2006. 

588  Z.KRZAK, Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007; J.G.FRAZER, Złota gałąź. Studia z 
magii i religii, przeł.H.Krzeczkowski, Warszawa 2002, rozdz.XL. 

589  Ibidem, s.178-179. 

590  E.ADAMIAK, Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele, Warszawa 1999. 

591  W  podstawowej dla tematu monografii CURTA SACHSA o muzyce w świecie starożytnym 
znajdujemy wzmiankę o typowych dla judaizmu śpiewach kobiet z akompaniamentem bębnów  
i talerzy (Muzyka w świecie starożytnym, przeł. Z.Chechlińska, Kraków 1988, s.92-93), zwraca uwagę 
także na wpływ kobiet w zakresie kształtowania melodii w okresie prehistorycznym, co związane jest 
z forma kołysanek (s.34-35). Znane są chińskie żeńskie orkiestry dworskie (s.158-159) 
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Dowodem tych przemian feministycznych, rozlegle na gruncie polskim 
udokumentowanych592  i  przedstawionych obszernie w jednej z podstawowych monografii 
o znaczącym tytule593, jest także bogata twórczość muzyczna współczesnych kompozytorek, 
twórczość rozrastająca się od połowy XIX wieku594. Pierwsza fala feminizmu 
euroamerykańskiego notowana jest na przełomie XIX i XX wieku595, natomiast faktyczny 
moment wystąpienia o równouprawnienie kobiet najpoważniejszy polski badacz tematyki, 
Kazimierz Ślęczka umiejscawia na czas Wiosny Ludów596. 

Zwiastunem owych zjawisk o niewątpliwej genezie społecznej, nie artystycznej, jest dorobek 
interesujących mnie w tym tekście „komponujących kobiet”597 – takie samo zjawisko 
społeczne jak „piszące kobiety”598. Ta właśnie instrumentalna funkcja kobiety w sztuce  
i kulturze, w życiu społecznym, ten syndrom „płci społeczno-kulturowej”599 szeroko 
prezentowany przez niedoścignioną Marię Janion600, legł u podstaw dokumentowanej 
poniżej tezy: 

kobieca twórczość XIX wieku była pojmowana w kontekście jej społecznej funkcji  
i stereotypów kulturowych, nie zaś w zależności od  wartości artystycznych, co wynikało  
i skutkowało zarazem tłumionym dostępem kobiet do własnej organizacji kariery czy 
wykształcenia; przemiana dokonuje się dopiero na naszych oczach a, co ciekawe, owe 
restrykcje są stosunkowo nowoczesnego pochodzenia – postępowej epoki renesansu. 

 

PRZEGLĄD ZMIENNEJ ROLI KOBIETY W EUROPEJSKIEJ KULTURZE NOWOŻYTNEJ. 

1.1.  Nieczęsto zdajemy sobie sprawę z regresywnych idei renesansu w kwestii pozycji 
kobiety, co w późniejszej dobie potwierdził wielki cesarz Napoleon, twórca obowiązującego 
w dużej mierze Kodeksu Cywilnego. Odmieniło to znaczącą pozycję kobiety wczesnego 
średniowiecza, istniejącą pomimo dyskryminacji prawnej i patriarchalnego modelu rodziny, 

                                                      

592  Podstawowe: A.BURZYŃSKA, Feminizm, Gender i queer, w: A.BURZYŃSKA I M.P.MARKOWSKI, 
Teorie literartury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s.389-470; K.ŚLĘCZKA, Feminizm. Ideologie  
i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999. 

593  Becoming Visible. Women in European History, red.R.Bridenthal, C.Koonz, Boston 1977. 

594  Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór 
studiów pod redakcją A.Żarnowskiej i A.Szwarca, tom IX, Warszawa 2006. 

595  A.BURZYŃSKA, op.cit. 

596  Op.cit., s.56 i nn. 

597  M.DZIADEK, L.MOLL, Oto artyści pełnowartościowi, którzy są kobietami...”. Polskie 
kompozytorki 1816-1939, Katowice 2003. 

598  Frauen-Literatur-Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, red.H.Gnug, 
R.Mohrmann, Stuttgart 1985; Partnerka, Matka, Opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI 
do XX w., red. K.Jakubiak, Bydgoszcz 2000. 

599  Termin Margaret Mead, por.: E.NOWICKA, Świat dziecka – świat kultury. Podręcznik 
antropologii, Warszawa 2006. 

600  Kobiety i duch inności, Warszawa 2006. 
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pozycję akcentowaną od X-XI wieku601, zwłaszcza w kulturze skandynawskiej, irlandzkiej  
i bizantyńskiej, pozycję istotną w procesie chrystianizacji kontynentu (poza polskim 
przykładem – Olga ruska, Klotylda, żona Chlodwiga, Teodelinda we Włoszech)602 . 
Pomijając znaną Hildegardę z Bingen603, wspaniałą Eleonorę Akwitańską604 czy Małgorzatę, 
twórczynię Unii Kalmarskiej (trwającą od 1397-1523),605 możemy tu wskazać na polskie 
przykłady (Gertruda, córka króla Mieszka II, autorka „Modlitewnika” z lat 1075-1086606, św. 
Kinga, Elżbieta Habsburżanka, żona króla Kazimierza Jagiellończyka, „matka królów” czy 
Elżbieta Łokietkówna, żona króla Węgier Karola Roberta Andegaweńskiego).  

Ważna była rola kobiety w handlu czy drobnej wytwórczości domowej, kobiety 
uczestniczyły także licznie we wszelkich ówczesnych ruchach heretyckich607, rodziła sie po 
prostu nowa, ale chwilowa, ważna funkcja kobiety w społeczeństwie w epoce od XI do XIII 
w., czego uzewnętrznieniem stała się forma idyllicznego romansu feudalnego608, czyli słynna 
liryka dworska trubadurów – motyw ten, nieznany w antyku,  pojawia się po raz pierwszy 
w literaturze609. Jako wcielenie idealizmu i sensualizmu jednocześnie, a z drugiej strony 
wyraz buntu przeciw kościelnym przykazaniom są te pieśni kanonem o wiekopomnym 
znaczeniu, istotnym aż do naszych czasów, aż do epoki „Solidarności” jako momentu 
odnowy patriarchatu we współczesnym wydaniu610, z punktem kulminacyjnym  
i analogiczną funkcją w okresie romantyzmu; w naszej kulturze przypomina się ideał 
uwieczniony na kartach „Trylogii”. 

Czasy te dobitnie podsumowuje sławna polska badaczka: „Wieki średnie to stulecia 
mizoginizmu i marginalizacji kobiet. Falę wielkich prześladowań i prawdziwej nienawiści 
miała jednak przynieść dopiero epoka następna”611. Zdeterminowane to było przemianami 
społeczno-gospodarczymi o fundamentalnym znaczeniu – powstanie wczesnego 
kapitalizmu i pierwszych manufaktur, urbanizacja, handel masowy i gospodarka kolonialna, 
wzrost wykształcenia mężczyzn powodujący wypieranie kobiet z pracy zarobkowej, 

                                                      

601  M.BOGUCKA, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2006, 
s.36 i nn; J.LE GOFF, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H.Szumańska-Grossowa, Warszawa 1970; 
R.PERNOUD,  Inaczej o średniowieczu, Gdańsk-Warszawa 2004, rozdz.6.; tejże, Kobieta w czasie wypraw 
krzyżowych, Gdańsk 2002; G.DUBY, Rycerz, kobieta i ksiądz, Warszawa 1986; Kobieta w kulturze 
średniowiecznej Europy, red. A.Gąsiorowski, Poznań 1995. 

602  R. PERNOUD, Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990. 

603  S.FLANAGAN, Hildegarda z Bingen. Żywot wizjonerki, tłum.R.Sudół, Warszawa 2002. 

604  M.HENZEL, Słynne kobiety. Od królowej Hatsaszepsut do księżnej Diany, z francuskiego 
przeł.S.Foryś-Majewska, Warszawa 2002, s.35-37. 

605  A.DONIMIRSKI, Kobiety z mitów i legend. Szkice biograficzne, Katowice 1988. 

606  M.BOGUCKA, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII w. na tle 
porównawczym, Warszawa 1998. 

607  M.BOGUCKA, op.cit., s.57, 68-70. 

608  R.PERNOUD, Kobieta w czasach..., op.cit. 

609  A.HAUSER, Społeczna historia sztuki i literatury, przekł. J.Ruszczycówna, Warszawa 1974, t.1., 
s.167 i nn. 

610  A.GRAFF, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2003. 

611  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., s.88. 
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organizacje cechowe zbudowane na bazie procesów modernizacji struktur państwowych 
(centralizacja, rządy absolutne, dyscyplinowanie społeczeństwa szczególnie intensywne  
w państwach przyjmujących reformację, skądinąd sprzyjającą pomnażaniu dobrobytu)612.  

Istotne dla rozwijającej się Europy owe metamorfozy poskutkowały więc stopniową 
deprecjacją roli kobiety, także w sferze gospodarczej, przywracając antyczne sformułowania 
Platona o kobiecie jako zagrożeniu dla cywilizacji oraz kanony prawa rzymskiego od XVI 
w.613 Najostrzejszy typ patriarchalnej rodziny występował w Hiszpanii i Niemczech, jedynie 
w gospodarstwie wiejskim pozycja kobiety pozostała niezachwiana. 

W kolejnych epokach od XVI do XVIII wieku stopniowo wzrasta aktywność gospodarcza 
kobiet (mała gastronomia), zwłaszcza w zakresie edukacji domowej i, w warstwach 
wyższych, w sferze kultury, też muzyki, obok sprawowania rządów w Anglii przez kobiety 
(Maria Tudor, Elżbieta I i także Krystyna królowa Szwecji) i z drugiej strony – intensyfikacji 
maryjnego kultu Kościoła katolickiego, zapoczątkowanego przez Sobór Trydencki, co 
sprowokowało publiczne spory o społeczną pozycje kobiety – querelle des femmes614 
(Krystyna de Pisan 1363-1431 i ze strony filozofów słynny Erazm z Rotterdamu).     

Częściowo przynosiło poprawę opinii na temat kobiety i zaowocowało, zwłaszcza we 
Francji, powstaniem salonów (Madame Rambouillet 1588-1666), a w konsekwencji nowych 
kierunków w sztuce z dominującą rolą kobiety na podkładzie laickiej, więcej libertyńskiej 
wyobraźni tej epoki (rokoko615). Ważna była także rola salonów artystycznych 
międzywojennego Paryża – wymienić tu należy postać Polki Misi Natanson-Edwards-Sert, 
uczennicy Gabriela Faure’go, protektorki słynnego Baletu Sergiusza Diagilewa i inspiratorki 
samego Prousta616. W naszej historii myślimy o sławnej Marii Kalergis-Muchanow, 
protektorki „ojca” naszej narodowej opery. 

Ponownie w Niemczech można obserwować ostrą literaturę moralistyczną wrogą 
kobietom617, co Maria Ossowska wiąże z charakterystyczną dla tego kręgu kulturą miecza618, 
natomiast bardziej stonowany mizoginizm występował w Europie Środkowej (Polska, 
Węgry), gdzie spotykamy sławne niewiasty619.  

Jeżeli wpływ zarówno reformacji i rygorów Kościoła potrydenckiego były w sumie 
negatywne, nie mówiąc o fali „polowań na czarownice” od XV w. do I połowy XVIII wieku 
(od bulli papieża Innocentego VIII z 1484 r. Summis desiderantes affectibus), zagrażające 
                                                      

612  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., rozdz.V. 

613  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., s.124-126; R.PERNOUD, Kobiety w czasach katedr..., op.cit. 

614  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., rozdz.VI. 

615 W.TOMKIEWICZ, Rokoko, Warszawa 1988. 

616  A.GOLD et R.FIZDALE, Misia. La vie de Misia Sert, traduit de l’anglais J.Herisson, Gallimard 
1980; S.BENSTOCK, Kobiety z lewego brzegu. Paryż 1900-1940, przekł. E. Krasińska i P.Mielcarek, 
Warszawa 2007. 

617  Wyjątkiem była w Niemczech od XVI w. erupcja piszących kobiet na tematy wiary (Argula 
von Stauffen-Grumbach) - por. M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., rozdz.VII. 

618  Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000. 

619  Z.KUCHOWICZ, Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku, Łódź 1989;  A.DONIMIRSKI, 
Niezwykłe kobiety w dziejach, Warszawa 1988. 
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rzekomo Kościołowi620, to rozpoczęty w XVIII wieku proces emancypacji kobiet na fali idei 
Oświecenia w Anglii (Daniel Defoe, John Locke i Irlandczyk Jonathan Swift) i, co 
zastanawiające – nie we Francji (Charles Montesquieu, Jean Jacques Rousseau) i, co pozostaje 
regułą – nie w Niemczech (Georg Wilhelm Friedrich, Immanuel Kant, aż do XIX-wiecznego 
uczonego Karla Wilhelma von Humboldta), zezwalając na samodzielne rządy wybitnym 
kobietom na kontynencie (Maria Teresa Habsburg, Caryca Rosji Katarzyna II, królowe 
Niderlandów) czy dogłębny ich udział w polityce (Katarzyna Medycejska, Ludwika 
Maria621) - stworzył sprzyjający klimat do początków walki o prawa kobiet na bazie 
osiągnięć Rewolucji Francuskiej (Mary Wollstonecraft – traktat „The Vindication of the 
Rights of Women”1792), chociaż słynna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela nie 
przyznawała kobietom praw wyborczych622.  

Powolne jednak przemiany mentalne, wzrost uczestnictwa kobiet w życiu kulturalnym  
w funkcji mecenatu (Małgorzata Austriaczka, Izabella d’Este, Anna Jagiellonka), także  
w muzyce, w ukierunkowanej i kontrolowanej edukacji (zwolennikiem tego był m.in. nasz 
Łukasz Górnicki), walka o dostęp do kształcenia uniwersyteckiego objawiająca się już w XIX 
wieku 623– spowodowały znane nam już bliżej przemiany w kierunku coraz bardziej 
skuteczniejszej emancypacji, acz w dalszym ciągu dalekiej jeszcze od ideału. 

Europa widzi już u schyłku XVIII wieku wystąpienia kobiet w obronie swych praw 
(Niderlandy, Włochy, nawet Niemcy), co zostało pogrzebane w konserwatywnych ideałach 
Kodeksu Napoleona (1804), znoszącego nawet te drobne osiągnięcia Rewolucji (rozwody); 
bardziej liberalne okazały się Prusy i Austria (ukaz z 1794 r. – aż do 1900). Zadziwiająca jest 
zbieżność sytuacji wynoszonej na piedestał kobiety w ideologii romantycznej przy coraz 
większym pogarszaniu jej stanu życiowego (intensyfikująca się praca zarobkowa, wzrost 
ilości domów dla podrzutków, rozwijający się proletariat z kobietami w roli najtańszej siły 
roboczej), co stanowiło kontynuację średniowiecznej literatury dworskiej, tak samo 
idealistycznej, oderwanej od rzeczywistości. Nie zmienił tych klimatów „bluszczowy” 
sentymentalizm, naznaczony hipokryzją wobec problemu wychowania dzieci i całego 
systemu ich porzucania, co zapoczątkował wielki skądinąd filozof Jean J.Rousseau624, 
kontynuujący myśl św. Augustyna; zmieniła to jednak, i to na gorsze, dobitnie i na szereg 
pokoleń dyskryminująca kobiety obyczajowość wiktoriańska z czasów panowania słynnej 
królowej (1837-1901), obyczajowość pełna obłudy, zorganizowana wokół zasady podwójnej 

                                                      

620  C.M.RENZETTI, D.J.CURRAN, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tłum. A.Gromkowska-
Melasik, Warszawa 2005. 

621  B. FABIANI, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976; Z.LIBISZOWSKA, Żona dwóch 
Wazów, Warszawa 1963. 

622  Kobiety we Francji od 1302 r. miały w pewnych wypadkach prawo brania udziału w 
wyborach na podstawie własności ziemi (M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., s.200), a Konstytucji w 
1791 r. przyznano kobietom prawo dziedziczenia i prawo do rozwodu. 

623  Odnośnie problematyki kobiecego ruchu w Polsce XIX i XX wieku – cała seria publikacji 
pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca od 1994 r. 

624  E.BADINTER, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K.Choiński, Warszawa 1998. 
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moralności, z nową, często przymusową, rolą kobiety jako matki625, szczególnie 
obowiązująca w Polsce aż do naszych czasów, rozkwitająca znanymi dziełami literackimi626.  

Ten typ zachowań potwierdzony jeszcze przez teorie Karola Darwina i Zygmunta Freuda 
utrwalające silne i tak stereotypy, był gruntem nowych idei równouprawnienia, 
zapoczątkowanych w połowie XIX wieku w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, w ruchu 
utopijnego socjalizmu Saint-Simona i Fouriera. Na fali działalności charytatywno-
opiekuńczej627 w krajach zarówno katolickich, jak protestanckich rozwinęły się liczne 
organizacje kobiece, zaangażowane w walkę o wyzwolenie proletariatu czy niepodległość 
(Irlandia, Polska, Węgry). Podkreślić należy fakt nieobecności haseł wyzwolenia kobiet  
w nowo rodzącym się systemie socjalistycznym – sam Karol Marks, tyran rodzinny, był 
temu przeciwny628. 

Póniejsze bardziej już nam znane wydarzenia sprzyjające zinstytucjonalizowanym 
działaniom na rzecz emancypacji następowały jednak powoli – warto wspomnieć, iż we 
Francji dopiero w 1924 r. kobiety uzyskały wstęp na wszystkie kierunki uniwersyteckie (w 
Polsce w Krakowie i Lwowie od 1897, a w Szwajcarii od lat 40-tych XIX wieku, w tej samej 
Szwajcarii prawa wyborcze dla kobiet w 1971 r., a jednym kantonie w 1990 r. !, najwcześniej 
w Nowej Zelandii w 1893 r., w Polsce w 1918 r., we Francji w 1945 r., w Liechtensteinie  
w 1984 r., w Kuwejcie w 2005.)629. 

      „Kobieta, kiedy pisze, robi zwykle trzy rzeczy: 
      wymyśla własną duszę, stara się osiagnąć jakiś 

            cel i w dodatku wala sobie palce atramentem”630 

 

1.2.  Przechodząc obecnie w sferę aktywności kobiety w sztuce, w charakterze 
wielowiekowego wytwórcy obiektów rzemiosła artystycznego czy twórcy dzieł631, wskazać 
należy na znaczny udział kobiet, zwłaszcza we Włoszech i w Niderlandach, w malarstwie 
małych form w XVI i XVII wieku (Sofonisba Anguisciola, Marietta Robusti, córka Tintoretta, 
Artemisia, córka Orazia Gentileschi, Rosalba Carriera; Caterina van Hemessen, Francuzka 
Elisabeth Vigee-Lebrun i Szwajcarka Angelika Kaufmann, członek Angielskiej Królewskiej 

                                                      

625  Co E.Badinter umiejscawia na rok 1770, tłumacząc względami demograficznymi  
i powstawaniem stosunków kapitalistycznych  (op.cit., cz.II). 

626  Znane portrety kobiet poczynając od Telimeny, Podstoliny w komedii A.Fredry, panny 
Izabeli Łęckiej i pani Wąsowska z „Lalki”, Elżbieta Ziembiewiczowa z „Granicy” Z.Nałkowskiej po 
Lucy Zucker z „Ziemi obiecanej”, por.: D.NOSOWSKA, Słownik scen literackich, Bielsko-Biała 2005; 
D.NOSOWSKA, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004. 

627  Założycielem Armii Zbawienia była kobieta – Catherine Booth. 

628  P. JOHNSON, Intelektualiści, Warszawa 1992. 

629  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., s.263-270. 

630  Ta jedyna. Aforyzmy, powiedzonka i przysłowia o kobiecie, wyboru dokonał  K.R.Szymański, 
Warszawa 1988, s.128. 

631  A.S.HARRIS, L.NOCHLIN, Women Artists 1550-1950, New York 1991. 
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Akademii Sztuk632 czy Mary Cassat zm.1926 r. obok Olgi Boznańskiej i Frederiki Kahlo)  
i rzeźbie  Camilli Claudel aż po wielkie dzieło Magdaleny Abakanowicz. 

Udział kobiet w przedstawieniach teatralnych od XVII w., także w roli dyrektorek trup 
(Madelaine Bejart, Mariana Vaca de Morales), coraz liczniejsze szeregi „kobiet piszących”, 
zwłaszcza we Francji (siostra Franciszka I Małgorzata królowa Navarry, autorka 
„Heptameronu”, 1559, poetki Gabriela de Coignard, Magdalena de Laubespine, pisarka 
Madelaine de Scudery, autorka najważniejszej powieści XVIII wieku Marie de la Fayette, 
1634-1693 „Księżna de Cleves”, 1678633), także i w innych krajach (arystokratka, autorka 
pierwszej w świecie powieści psychologicznej z lat ok.975-1014 „Opowieść o księciu Genji” 
Murasaki Shikibu w stylu dziejów japońskiego Don Juana634, autorka podręcznika 
matematycznego Gaetana Agnesi, hiszpańskie autorki traktatów Olivia de Sabuco  
i kompendium geograficzno-kosmologicznego Maria de Sgreda, autorki niderlandzkie Anna 
Bijns z XVI w. i Anna Maria van Schurmann z XVII w., ze Śląska w XVII w. Elisabeth von 
Senitz, autorka poematów religijno-mistycznych i z XVIII w. Sidonia Hedwig Zaunemann, 
autorki angielskie z XVII w. Margaret Cavendish, księżna Newcastle, Aphra Behn, pisarka 
zawodowa635 czy autorka ośmiotomowej historii Anglii z XVIII w. Catherine Macaulay, nie 
wspominając słynnej autorki „Frankensteina” Mary Shelley, żony sławnego poety636 czy 
ważnej w historii literatury Madame de Stael, zm.1817 r. i znanej pod pseudonimem George 
Elliot Mary Ann Evans {1819-1880}637 aż po portret znanej pisarki Jane Austen {1775-1817} 
w kolejnej pobudzającej intelektualnie monografii Paula Johnsona638 z lirykami Anny 
Achmatowej czy Mariny Cwietajewej oraz z erupcją kobiecej liryki w czasie Młodej Polski639) 
– przywołuje nam na myśl znaczną aktywność kobiet w sferze muzyki, istniejącą już 
w starożytności640. 

Ornamentalnie jedynie, w procesie poszukiwania didaskaliów, pragnę w tym miejscu 
przywołać jeden z licznych obrazów o tematyce kobiecej, tak charakterystyczny dla 

                                                      

632  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., rozdz.X. 

633  J.TOMKOWSKI, Dzieje literatury powszechnej, Warszawa 2008, s.161. 

634  Ibidem, s.57. 

635  Do historii literatury okresu baroku należy też święta Teresa z Avila (1515-1582), autorka 
„Twierdzy duchownej” (1577), poematu alegorycznego – J.TOMKOWSKI, op.cit., s.122. 

636  Ibidem. 

637  Znany pisarz Daniel Stern to też kobieta – Marie Flavigny hr. d’Agoult.  

638  P.JOHNSON, Twórcy, z angielskiego przełożyli A. i J. Maziarscy, Warszawa 2008, s.147-172. 

639  M.MAKOWIECKA, M.PAWŁOWSKI, Przewodnik po epokach. Literatura polska i obca, filozofia, 
sztuka, t.2. Od romantyzmu do współczesności, Warszawa 2005. 

640  D.GWIZDALANKA, Muzyka i płeć, Kraków 2001; m.in.: S.DRINKER, Music and Women: The Story 
of Women in their relation to Music, New York 1948; D.L.HIXON, D.A.HENNESSE, Women in Music: An 
Encylopedic Biobibliography, New York 1975, 1993; Women Making Music: The Western Art Tradition 1150-
1950, Chicago 1986; CH.BATTERSBY, Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics, Bloomington 1989; 
E.RIEGER, Frau und Musik, Kassel 1990; E.RIEGER, Frau, Musik und Mannerschaft, Frankfurt a/Main 1981; 
Women and Music in Cross-cultural Perspective, ed. E.Koskoff, Westport 1987; Women in Music. A History, 
ed. K.Pendle, Bloomington 1991; F.HOFFMANN, Instrument und Korper. Die musizierende Frau in der 
burgerlichen Kultur, Frankfurt a/Main-Leipzig 1991; G.LERNER, The Creation of Feminist Consciousness. 
From the Middle Ages to Eighteen-Seventy, New York – Oxford Univ. Press 1993. 
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pojmowania jej funkcji w życiu społecznym, traktujący jej postać i znaczenie symbolicznie,  
w sposób wysoce uduchowiony, a jednocześnie głęboko związany z mieszczańskim 
wyobrażeniem – Johannes Vermeer „Kobieta z wagą” (1662-1664)– wymowa ważenia, 
sprawiedliwości, sugestia czystości i symbolika maryjna, aura spokoju i harmonii, stan 
błogosławiony, aluzja do Sądu Ostatecznego i absolutna równowaga komnpozycyjna – 
wszystkie te elementy kompleksowo ilustrują to, co świat zewnętrzny całe wieki myślał 
o kobiecie, wyrażając to co najmniej słowem, a często siłą. 

1.3.  Jeżeli postać kobiety symbolizuje sferę muzyki obok Orfeusza w znaczeniu zajęć 
domowych, rodzinnych, istniejącej tam harmonii czy gry miłosnej641 – pozostaje to 
w sprzeczności z wielowiekowym zakazem uczestnictwa kobiet w wykonawstwie muzyki 
(bulla papieża Innocentego XI w 1686 r., przedtem  zakazy z 578 r. Benedykta I i 750 r., zakaz 
gry kobiecej w teatrze Sykstusa V z 1585 r., uchylone dopiero w 1769 r. przez Klemensa 
XIV642), a także z zakazami Soboru Trydenckiego odnośnie śpiewu polifonicznego 
(dozwolone były tylko organy)643. Z czasem osłabiania kultury dworskiej od XIV wieku na 
rzecz kultury miejskiej dyskryminacja kobiet zaczynała stawać się faktem, co umacniał 
jeszcze styl polifonicznej muzyki kościelnej. Uległo to zmianie i skutkowało wprowadzeniem 
innych form na gruncie muzyki świeckiej z chwilą zmiany systemu na homofoniczny. 

Interesujący jest późniejszy związek muzyki z mieszczańskim stylem bycia w XIX wieku, 
kiedy to odkrywano matrymonialne walory fortepianu644, a uprawianie muzyki pojmowano 
jako sposób zdyscyplinowania kobiety645, która na polskiej arenie muzycznej w charakterze 
zawodowej artystki pojawia się w końcu XVIII wieku646. Szereg seksualnych skojarzeń 
funkcjonujących w muzyce do dziś, nawet podświadomie, jeszcze ten problem pogłębia, 
prowadząc do niedopuszczania kobiet do zespołów orkiestralnych czy poważnych funkcji 
administracyjnych. 

 
         „Kobieta i muzyka – to dwie siostry rodzone 
           powinny chodzić w parze”647 
 

POSTACIE CLARY SCHUMANN I CECILE CHAMINADE JAKO EGZEMPLIFIKACJA FUNKCJI KOBIETY  
W MUZYCE 
 
2.1.  Obie wskazane w tytule niniejszej rozprawy sylwetki stanowią dosadny przykład 
owej antyfeministycznej polityki objawianej w kulturze muzycznej, która nie doceniała 

                                                      

641  S.CARR-GOMM, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, tłum. 
B.Stokłosa, Warszawa 2001, s.170. 

642  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.,cit.; D.GWIZDALANKA, op.cit. 

643  M.BOGUCKA, Gorsza płeć..., op.cit., s.229. 

644  I.PONIATOWSKA, Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX. Aspekty artystyczne i społeczne, 
Warszawa 1991; Kobieta i kultura, red.A.Żarnowska, A.Szwarc, Warszawa 1996. 

645  R.LEPPERT, Sexual Identity, Death and the Family Piano, „Nineteenth-Century Music” 1992, nr 
2, s.105-128. 

646  M.Dziadek, L.Moll, op.cit. 

647  Ta jedyna..., op.cit., s.88. 
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talentu twórczego kobiety, ani nie była nim zainteresowana czy wręcz dążyła do jego 
ukrycia. Kobieta – muza swego sławnego męża, często jego współpracownica, edytorka jego 
dzieł (Dzieła wszystkie Roberta Schumanna 1879-1893  wspólnie z J.Brahmsem648 i wydanie 
dydaktyczne z 1887 r.649, obok wydania młodzieńczych listów w 1885 r.), matka siedmiorga 
dzieci650, składająca swe wysokie umiejętności na ołtarzu społecznych uprzedzeń  
i stereotypów – oto obraz Clary Wieck – Schumann (1819-1896), doskonałej pianistki  
i kompozytorki, potem przyjaciółki innego wielkiego twórcy – Johannesa Brahmsa651, który 
pokazywał jej swoje utwory przed wydaniem, co najlepiej świadczy o niezwykłej jej 
osobowości. 

2.1.1.  Śladem szerokiej już obecnie jej bibliografii można prześledzić652 jej bogaty 
repertuar pianistyczny, akcentujący utwory F.Chopina (zwłaszcza wprowadzone przez nią 
do publicznego repertuaru wariacje „La ci darem la mano”, wykonywane często w latach 30-
tych obok Koncertu e-moll i mazurków, czyli w latach przed zamążpójściem w 1840 roku). 
Po tym fakcie jej repertuar uległ zmianie na częsty Koncert f-moll i większe formy naszego 
mistrza. Utwory wykonywane przed tą datą (K.Czernego, J.Fielda, A.Henselta, H.Herza, 
J.N.Hummla, F.Kalkbrennera, F.Liszta, I.Moschelesa czy J.P.Pixisa i S.Thalberga) potem 
zniknęły z jej repertuaru na rzecz dzieł J.S.Bacha, L.van Beethovena, J.Brahmsa, 
F.Mendelssohna i F.Schuberta obok utworów męża653. Występowała m.in. przed 
Chopinem654, F.Hillerem i L.Spohrem. 

                                                      

648  Też redakcja sławnego Albumu dla młodzieży op.79 i utworów fortepianowych męża w 1883 r. 
obok etiud K.Czernego op.500 (1895). 

649  Także korektora wydania dzieł F.Chopina u Breitkopfa i Haertla przez 10 lat od 1846 r. ( 

650  Syn Emil 1846-1847, potem pochowała jeszcze kolejne dzieci: córkę Julię w 1872 r., syna 
Ferdynanda w 1891 r., syna Felixa w 1879 r. 

651  C.FLOROS, Brahms. Frei aber einsam. Ein Leben fur eine poetische Musik, Zurich-Hamburg 1997 – 
autor mówi o cz.II Koncertu d-moll jako o portrecie Clary. Wiadomo o genezie Rapsodii na alt „Podróż 
w góry Harzu” związanej z ogłoszeniem zaręczyn córki Clary Julii (L.ERHARDT, Brahms, Kraków 1975, 
s.160-163). Jego Wariacje fortepianowe na temat Schumanna op.9 z 1854 r. zostały poświęcone Clarze i 
oparte na cytacie z jej wariacji op.3. O specyfice związku z Brahmsem: R.TARUSKIN, The Oxford History 
of Western Music, New York-Oxford 2005, vol.3. chapt.45, s.684-685; o związkach jej opusu 20. i op.9. 
J.Brahmsa: S.J.SMITH, Eloquence, Reference and Significance on Cl.Schumann’s op.20 and J.Brahms’s op.9., 
DMA Diss.Univ. of British Columbia 1994. 

652  H.LOOS, Clara Schumann, w: Chopin w kręgu przyjaciół, t III  Chopin – Schumann i Clara Wieck-
Schumann, red.I.Poniatowska, t.III, Warszawa 1997, s.55-90; J.BURK, Clara Schumann: A Romantic 
Biography, New York 1940; K.STEPHENSON, Clara Schumann 1819-1896, Bonn 1969; T.MULLER – REUTER, 
Clara Schumann und ihre Zeit, Leipzig 1919; W.KLEEFELD, Clara Schumann, Leipzig 1910; B.LITZMANN, 
Clara Schumann. Ein Kunstlerleben nach Tagebuchern und Briefen, Lipsk t.1-3, 1902-1908, reprint 
Hildesheim-Wiesbaden 1971; ang.wyd.: Clara Schumann. An Artist’s Life, translated and abridged 
G.E.Hadow, London 1913, New York 1972; ; P.SUSSKIND-PETTLER, Clara Schumann’s Recitals, 1832-1850, 
„Nineteenth-Century Music“ 1980, nr 4, s.70-76; P.SUSSKIND, The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, s.827-829; J.CHISSEL, Clara Schumann. A Dedicated  Spirit. A Study of Her Life and Work, 
London-Hamilton-New York 1983; N.REICH, Clara Schumann. The Artist and the Woman, Ithaca New 
York 1985. 

653  H.LOOS, op.cit. 

654  Odwiedził ją w Lipsku w 1835 r. 27.9. i w 1836 r. 12.9. 
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Obok znanego ojca wspomnieć należy też matkę pianistkę Mariannę. Bogata europejska 
kariera pianistyczna żony Schumanna, doceniana przez Hansa von Bulowa i Franiszka 
Liszta czy Josefa Joachima i Eugene’a d’ Alberta, z którymi koncertowała (nie wspominając 
późniejszych koncertów z Brahmsem), została zwieńczona pracą pedagogiczną prowadzoną 
od 1878 do 1892 r. w Konserwatorium we Frankfurcie; w lipskim konserwatorium,  
w Dreźnie i Dusseldorfie  pracowała jeszcze za życia męża. Została usatysfakcjonowana 
Złotym Medalem od cesarza Wilhelma II na 70-lecie urodzin w 1889 r. (pochowana w Bonn). 

Pierwsze jej druki ukazały się jeszcze przed ślubem w 1838 r. (op.9. Souvenir de Vienne, 
Impromptu Es-dur, Wiedeń) Należy tu przypomnieć o pobieranych przez nią lekcjach 
harmonii i kontrapunktu u Wagnera oraz kompozycji w lipskiej uczelni. Z pierwszego 
okresu komponowania wskazać należy na typowe utwory wirtuozowskie o charakterze 
salonowym (polonezy, wariacje, romanse), a wśród tych utworów wyróżnia się dedykowany 
L.Spohrowi Koncert fortepianowy a-moll op.7. (wyd.1837 Hofmeister). Później styl jej 
twórczości uległ przemianie655 – powstały liczne pieśni, kadencje do koncertów Mozarta 
 i Beethovena, opracowania utworów męża656, romanse na skrzypce z fortepianem op.22 
dedykowane J.Joachimowi. 

Jej trzy Pieśni do słów F. Ruckerta op.12. „Liebesfruhling” Robert Schumann wziął do 
swojego opusu 37 (1850), a Notturno z jej „Soirees musicales” – do ostatniej swojej Noveletty. 
Wczesne Impromptu Schumanna op.5 z 1833 r. opiera się na temacie Clary657. Wspomnieć 
trzeba także o innym cyklu pieśni – z 1840 r. op.13 Clary do sł.R.Burnsa i H.Heinego 
(wyd.1841 u Breitkopfa i Haertla w dwóch zeszytach) komponowanych osobno  
i wykazujących motywiczne powiązania między sobą658. Pierwsza symfonia Roberta 
„Wiosenna” B-dur (1841) poświęcona jest Klarze, ich długo wyczekiwanej małżeńskiej 
miłości659. Charles Rosen akcentuje mistrzostwo jej długofalowej linii melodycznej660 

W dostępnej bibliografii podkreśla się ponadto jej wpływ na ukształtowanie formy recitalu 
publicznego: od ewenementu o mieszanym programie wirtuozowskim do zamkniętego, 
poważnego recitalu fortepianowego bez orkiestry, acz jeszcze ze śpiewakami661.  

Trio g-moll op.17 ma cztery ogniwa (ostatnie w G-dur)662 i prezentuje się w typie 
wczesnoromantycznej koncepcji Schubertowskiej – kantylenowa, bezkonfliktowa i blisko 

                                                      

655  Najważniejsze to:  pieśni op.12 do sł. F.Ruckerta i op.13, II Scherzo op.14 c-moll, , Preludia  
i fugi op.16, Trio fortepianowe op.17. 

656  Wariacje op.20 na temat R.Schumanna fis-moll z op.99 

657  M.BOYD, Gendered Voices: The Liebesfruhling Lieder of Robert and Clara Schumann, “Nineteenth-
Century Music”, 1999, nr 2, s.145-162; R.HALLMARK, The Ruckert Lieder of Robert and Clara Schumann, 
“Nineteenth-Century Music” 1990, nr 1, s.3-30. 

658  R.Hallmark, op.cit.; K.Stephenson, op.cit. 

659  J.SZULAKOWSKA-KULAWIK, The Image of Love in Musical Culture – Introductor Notes, Aspects, 
Realization, w: Interdisciplinary Studies in Musicology, ed.M.Jabłoński and R.J.Wieczorek, Poznań 2007, 
s.33-43. 

660  CH.ROSEN, The Romantic Generation, Cambridge 1995, s.660. 

661  H.LOOS, op.cit., s.76. 

662  Cz.II Scherzo und Trio, cz.III Andante, cz.IV Allegretto. 
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spokrewniona trójtematyczność z wzmożonymi pokładami emocji w przetworzeniu, 
pozbawionym tematu głównego, rozpoznawalnego poprzez swój kwintowy skok. Pozostałe 
dwie myśli są zhierarchizowane – druga wprowadza trzecią, będącą w roli tematu 
przeciwstawnego. Aktywne motywicznie są łączniki, stanowiące podstawę pracy 
przetworzeniowej w tym odcinku, repryza odwtarza ekspozycję bez zmian, ekspozycja jest 
repetowana. W środkowym segmencie wybrzmiewa nowa idea, także sentymentalna  
w charakterze. Charakterystyczna jest Chopinowska faktura nokturnowa, bogate, także 
harmonicznie, pasaże wzbogacają utwór, ujawniający przemyślaną i zwartą konstrukcję, nie 
odbiegającą od standardu swego czasu; utwór wirtuozowski i zarazem prezentujący bardzo 
dobry poziom sztuki kompozytorskiej. 

 

Clara Schumann wykonywała także pieśni innej jeszcze usuniętej w cień artystki, pianistki  
i kompozytorki, uczennicy Carla Zeltera i przyjaciółki Jeana D.Ingresa – Fanny 
Mendelssohn-Hensel (1805-1847)663, która, zachęcana przez męża Wilhelma, malarza (ślub w 
1829 r.), nie podjęła jednak kariery kompozytorskiej z powodu obiekcji swego sławnego 
brata664, swego pierwszego nauczyciela; on natomiast nie pomijał okazji, by jej utwory 
włączać do swojego dorobku665. Spośród jej utworów można wymienić opublikowane pod 
nazwiskiem brata pieśni (op.8 1827 i op.9.1830 – w sumie ok.250) oraz ukończone w 1846 r.  
i opublikowane po śmierci w 1850 r. Trio fortepianowe D-dur op.11.  Napisała także kwartet 
smyczkowy (1834), utwory chóralne i organowe, fortepianowy cykl „Das Jahr” (1841), 4 
kantaty oraz oratorium według obrazów z Biblii (1831). To ona właśnie zapoczątkowała 
gatunek muzyki fortepianowej związany z nazwiskiem brata – pieśni bez słów. Jako 
pianistka zadebiutowała w 1838 r. na koncercie utworów brata666. 

 

Bardzo burzliwa jest część I czteroogniwowego Tria fortepianowego D-dur op.11 Fanny 
Mendelssohn667, rozbudowana pod względem faktury pianistycznej, ze zróżnicowanym 
trzema tematami, podobnie ułożonymi jak poprzednio – z ideą główną w roli wstępu  
i progresyjnym tematem łącznikowym (trwa aż 11 minut). Funkcję punktu kulminacyjnego 
pełni przetworzenie, oparte także głównie na materiale łącznikowym, bogata fakturalnie  
i wirtuozowsko rozszerzona materiałowo repryza odtwarza ekspozycję bez wstępu, 

                                                      

663  w: M.MENZEL, op.cit., s. 124-125. 

664  M.J.CITRON, Fanny Mendelssohn-Hensel. Musician in her Brother’s Shadow. The Female 
Autograph. Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century 1984 XII-XIII, 
s171-180; także: ed. D.C.Stanton, Chicago Univ.Press. 1987, s.152-159; tejże: Felix Mendelssohn’s 
Influence on Fanny Mendelssohn-Hensel as a Professional Composer, Current Musical 1984, nr 37-38, s.9-18; 
tejże: The Lieder of Fanny Mendelssohn-Hensel, The Musical Quarterly 1983, nr 69, s.570-573; 
Q.C.LYNELLE, Fanny Mendelssohn-Hensel. Her Contributions to Nineteenth-Century Musical Life, Ph. D 
discuss. 1981, Univ.Kentucky; G.KAMEN, Hidden Music. The Life of Fanny Mendelssohn, New Yrok 1996;  
M.WILSON KIMBER, The Supression of Fanny Mendelssohn – Rethinking Feminist Biography, Nineteenth-
Century Music 2002, nr 2, s.113-129; też: M.KISLEW, Famous Sisters of Great Men: Henriette Renan, 
Caroline Herschel, Mary Lamb, Dorothy Wordsworth, Fanny Mendelssohn, London 1905 (o F.Mendelssohn 
s.253-254). 

665  M.WILSON KIMBER, op.cit. 

666  Ibidem. 

667  Cz.II Andante espressivo, cz.III Lied, cz.IV Finale Allegretto moderato. 
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dominująco ukazując temat główny, z przestawioną kolejnością tematów w stosunku do 
segmentu pierwszego. Intensywna praca przetworzeniowa wyróżnia to dzieło, zwarte  
i przemyślane koncepcyjnie, epatujące licznymi zmianami nastrojów, z naprzemiennymi 
momentami dramatycznymi i kantylenowymi, sensownie przeprowadzona jest współpraca 
koncertująco potraktowanych instrumentów. 

2.1.2. Kolejna wydobywana z mroków niepamięci w ostatnich czasach postać to Cecile 
Louise Stephanie Chaminade (1857-1944), urodzona w Paryżu, zmarła w Monte Carlo, 
nagrodzona jako pierwsza kobieta-kompozytorka francuską Legią Honorową za tę 
działalność, z której była sławna w swojej epoce. Była uczennicą m.in.L. Godarda i Savarta. 
Pierwszy swój koncert dała w wieku 18 lat, regularnie od 1892 r. odbywała podróże 
koncertowe do Wielkiej Brytanii. W 1908 br. odbyła tournee do USA. Jej najbardziej znanym 
utworem była pieśń „Srebrny pierścień”.  

Napisała ponad 400 utworów, z czego 135 pieśni (Les Amazones, symfonia dramatyczna na 
śpiew i fortepian, op.26, 1888), duety wokalne z fortepianem, utwory na chór żeński 
(„Poemes evangeliques” op.99), operę komiczną „La Sevillane” i mszę. Najobszerniejszym 
zbiorem utworów jest oczywiście ten na fortepian668, zawierający szereg typowo salonowych 
form, też tanecznych. Znajdujemy tu także utwory na 4 ręce669 i dwa fortepiany670. Cecile 
Chaminade jest także autorką utworów instrumentalnych671. Poświęcony jest jej krótki 
biogram w The New Grove Dictionary672. 

Obecnie kompozytorka znana jest przede wszystkim z Koncertu fletowego D-dur  – op.107 
(1902)673, jednoczęściowy, o wirtuozowskim charakterze i stopniu trudności na poziomie 
końca szkoły średniej. Koncert w stylu brillant nie jest pozbawiony myślenia 
konstruktywistycznego, przedstawia jasną koncepcję formalną – ABA z kadencją, o trzech 
motywach, z figuracyjnym ogniwem środkowym, bogatą fakturą fortepianu i rozwiniętą 
kadencją solisty. 

Sonata c-moll op.21674, dedykowana Maurycemu Moszkowskiemu, trzyczęściowa, oparta jest 
na dwóch tematach, z których drugi przedstawiony jest w wersji imitacyjnej; każdy z nich 
rozbudowany jest istotnie do postaci grupy tematycznej, ekspozycję wieńczy także 
rozszerzona koda. Segment przetworzeniowy otwiera temat drugi, będący jego podstawą, 
którego brak w repryzie. Konstrukcja jest więc w pełni romantyczna, zwraca uwagę bogata 
faktura pianistyczna, akordowo-pasażowa, często zmienna i nieprecyzyjna harmonika 

                                                      

668  Sonata c-moll op.21., Scaramouche op.56, Ballada op. 86, Temat z wariacjami op.89, Kartki  
z albumu op.98 (Promenade, Scherzetto, Elegie, Valse arabesque, Chanson russe, Rondo allegre), Album dla 
dzieci op.123 (12 utworów) i 126 (12 utworów).  

669  6 utworów romantycznych op.55 (Primavera, La Chaise a porteurs, Idylle Arabe, Serenade 
d’Automne, Danse Hindoue, Rigaudon). Utwory na skrzypce i fortepian: Concertino op.107, 2 Tria 
fortepianowe op.11 1880, op.39. 1887. 

670  M.in.: Concertstuck op.40 1896, Duo symphonique op.117. 

671  “Callirhoe”,suita na orkiestrę op.37, 1888 (Prelude, Pas des echarpes, Scherzettino, Pas des 
Cymbales), Concertstuck op.40. 

672  T.4., 1989, s.125. 

673  1967, G.Schirmer,USA. 

674  Masters Music Publications Florida, PO Box 8101057. 
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zgodna jest z typem swych czasów. Charakterystyczny jest także zwrot harmoniczny  
w części II – As-dur, zmieniające się w odcinku środkowym na płynną i nieokreśloną tonację 
pięciokrzyżykową. Część ostatnia prezentuje się jako perpetuum mobile, monomotywicznie, 
homogenicznie pod względem kinetycznym i materiałowym, stanowiąc nietypowe 
zakończenie, nie w rodzaju dramatycznego finału. 

2.1.3.  Czy istnieje owo écriture feminine w muzyce? 

Istnieje i nie istnieje, jak wszystko w życiu – nie ma jednostronnego wymiaru. Wobec 
znacznie większej męskiej populacji uczestniczącej w aktywności publicznej kobieta nie 
miała okazji się wyróżnić; jej tłumione i niekiedy wstydliwie ujawniane umiejętności miały 
pozostawać na poziomie owej „buduarowej” popularności. Problem leży jednak nie w ilości 
męskich czy damskich twórców sztuki i literatury, a zakorzeniony jest głębiej – w 
mentalności naszej kultury, także niemieckiej, bo już nie angielskiej czy francuskiej. W tych 
kręgach pisarki czy badaczki typu Bettiny von Arnim, George Sand  czy Hannah Arendt675 są 
szanowane, nie jak u nas, lekceważone; to samo można powiedzieć o zadomowionej już  
w brytyjskim krajobrazie Jane Austen czy francuskim Colette676. W naszym kraju postać  
w rodzaju prof. Jadwigi Staniszkis ciągle jeszcze wzbudza zdziwienie. 

Spośród wyżej prezentowanych utworów, i wielu innych pisanych przez kobiety,  niektóre 
są bardziej „kobiece”, inne noszą charakter typowego „produktu” owych czasów – podobnie 
jak odnosimy się do każdej kreacji artystycznej.  

Kobiety skoncentrowały się na w miarę aprobowanej więc twórczości – salonowej, 
sentymentalnej, bez głębszych akcentów dramatycznych, ujawniając doskonale opanowane 
pokłady warsztatowe. Na silniejsze akcentowanie swoich praw musiały poczekać do wieku 
XX, a droga do poprawności jeszcze wydaje się być daleka, zwłaszcza we wschodnich 
połaciach kontynentu...  

 

                                                      

675  M.MENZEL, op.cit. 

676  P.JOHNSON, Twórcy, z angielskiego przeł.A. i J.Maziarscy, Warszawa 2008, s. 147-172. 
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WYBRANE PRZEJAWY INTERTEKSTUALNOŚCI  
„PLANET” GUSTAVA HOLSTA677. 

INTERTEKSTUALNOŚĆ I JEJ OPERACYJNE ZASTOSOWANIE 

Maciej Ziółkowski 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 

 

Refleksja nad zagadnieniem intertekstualności obecna jest w literaturoznawstwie co najmniej 
od drugiej połowy XX w. Za pioniera naukowych rozważań nad tą problematyką uważa się 
Michaiła Bachtina. Ten wybitny historyk i teoretyk literatury, badacz twórczości Fiodora 
Dostojewskiego, stworzył pojęcie ''powieści polifonicznej'', czyli opartej na ciągłym 
przenikaniu się wielu wątków, zdarzeń i dialogów bohaterów utworu przy ograniczonej do 
minimum roli narratora. Analizując rozważania nad dialogicznością wypowiedzi i roz-
szerzając literacką kategorię dialogu o pojęcie dyskursu tekstów, Julia Kristeva 
zaproponowała termin ''intertekstualność''.678 

Zdaniem Kristevy: każdy tekst tworzy się jako mozaika cytatów, każdy tekst jest 
wchłonięciem i transformacją innych tekstów.679 Badaczkę interesują związki tekstu 
literackiego z przekazami i wypowiedziami funkcjonującymi w kulturze, miejsce utworu 
wśród innych tekstów. Kristeva traktuje intertekstualność nie tylko jako stałą, nieodłączną 
cechę utworów literackich lecz także jako metodę badawczą przydatną w interpretacji 
tekstu. Analiza przeprowadzana w ten sposób koncentruje się przede wszystkim na cytatach 
wcielanych w strukturę utworu, dyskursach, innych różnego typu relacjach zawartych  
w obrębie tekstu oraz między tekstami, wreszcie na odniesieniach intersemiotycznych (do 
innych typów przekazu obecnych w tradycji kulturowej takich, jak np. przekaz muzyczny).  

Wymienione wykładniki intertekstualności ulegają w chwili włączenia w całość artystyczną 
różnym transformacjom semantycznym, wypowiedzi zmieniają pierwotne znaczenia,  
w wyniku czego utwór nabiera nowego, często wielorakiego sensu. O tożsamości 
wykładników tekstowych decyduje wtedy ''interpretant'' – termin użyty przez Michaela 
Riffaterre. Interpretant wiąże się  z kontekstem, w jakim rozpatrywać można tekst. Element 
przejęty z jakiegoś tekstu wcześniejszego należy do sfery tego, co ''już zostało powiedziane'', 
ale właśnie to ''już powiedziane'' staje się elementem czegoś nowego (dopiero mówionego)  
i przybierać może rozmaite postacie. Interpretant to zawarty w tekście wskaźnik, w pewien 
sposób instruujący, jak ów element należy traktować, wyznaczający perspektywę, z jakiej ma 

                                                      

677 Tekst ten jest oparty na fragmentach mojej rozprawy magisterskiej pt. „Planety” Gustava 
Holsta na orbitach intertekstualności, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Nowika  
i obronionej w 2006 r. w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. 

678  Por. Z. MITOSEK, Teorie badań literackich,Warszawa 1983, s. 374. 

679  Tamże, s. 374. 
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być postrzegany.680 Nicholas Zurbrugg w odniesieniu do powyższych rozważań sugeruje 
nawet termin ''interkontekstualność''.681  

Szereg innych pojęć związanych z odniesieniami międzytekstowymi wprowadza Gérard 
Genette. ''Intertekstualnością'' nazywa występowanie tekstu w tekście (np. cytat), 
''metatekstualnością'' – komentarze w tekście do innego tekstu, ''hipertekstualnością'' – 
przenikanie się tekstów tego samego autora, ''architekstualnością'' – ogólne reguły według 
których zbudowany jest tekst, świadczące o jego przynależności gatunkowej, 
''paratekstualnością'' – komentarze do utworu (np. przedmowy). Zespół opisanych relacji 
Genette określa ogólnym terminem – ''transtekstualność''.682  

Konkretyzując odniesienia systemowe, Janusz Sławiński wyróżnia następujące przejawy 
intertekstualności:683 

relacje między poziomami wewnątrz dzieła; 

przywołania w dziele innych konkretnych wypowiedzi: cytaty, aluzje, parafrazy, polemiki, 
nawiązania parodystyczne, kontynuacyjne; 

relacje między utworem a innymi tekstami jakie powstały w następstwie jego pojawienia się 
(w tym komentarzami krytycznoliterackimi, których stał się przedmiotem); 

położenie utworu w klasie utworów realizujących ten sam wzorzec morfologiczny czyli 
przynależność do określonego gatunku; 

odniesienia intersemiotyczne (np. tekst poetycki w kontekście utworu muzycznego); 

naśladowanie w dziele (lub jego fragmentach) form, stylów wypowiedzi o wyraźnie 
rozpoznawalnym charakterze (stylizacja) 

Literacka geneza terminu ''intertekstualność'' nie przesądza o jego wyłączności dla literatury 
czy semiotyki. Współczesne badania nad komunikacją sztuk i innych dziedzin kulturowych 
(np. mediów) podkreślają uniwersalny charakter intertekstualności także w kontekście ujęć 
interdyscyplinarnych. Ukazanie wielopoziomowych związków obecnych w dziele 
muzycznym wraz z uwzględnieniem zawartych w nim jakości kulturowych i historycznych 
wydaje się  kluczowe dla właściwego i pełnego zrozumienia kompozycji. Intertekstualność – 
pojęcie wywiedzione z literaturoznawstwa – można więc z powodzeniem odnieść do utworu 
muzycznego oraz metody badawczej stosowanej przy jego analizie. W tym przypadku, 
podobnie jak w literaturze, przybiera ono różne postacie. Stosując podział Sławińskiego, 
wyróżnić można następujące rodzaje relacji zachodzących w dziele muzycznym: 

relacje między wewnętrznymi poziomami dzieła muzycznego; 

wszelkiego rodzaju nawiązania do twórczości innych kompozytorów obecne w utworze; 

                                                      

680  Por. M. RIFFATERRE, Sémiotique intertextuelle: l'interprétant, Revue d'Esthétique, 1979  
nr ½, s. 128-150. 

681  Por. N. ZURBRUGG, The Limits of Intertextuality: Barthes, Burroughs, Gysin, Culler, W: Southern 
Review, 1983 nr 2. 

682  Por. G. GENETTE, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paryż 1982. 

683  Red. J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1998, s. 218-219. 
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relacje między utworem muzycznym a kompozycjami powstałymi w wyniku inspiracji tym 
utworem, nawiązującymi do niego, a także opiniami krytyków na temat utworu oraz 
rezonansem dzieła; 

przynależność formalna i gatunkowa utworu muzycznego; 

odniesienia intersemiotyczne (relacje utworu muzycznego z innymi mediami sztuki   
i komunikacji, np. sztukami plastycznymi, poezją); 

stylizacja czyli naśladowanie dawniejszych form wypowiedzi twórczych (stylów, technik, 
środków warsztatu kompozytorskiego). 

Intertekstualność z definicji zakłada wielowarstwowość relacji ukazujących się odbiorcy  
w trakcie kontaktu z dziełem sztuki. Ujawnienie tych znaczeń i sensów jest kluczowym 
zadaniem analityka i leży u podstaw empirycznego wykorzystania intertekstualności jako 
metody badawczej. Nieczęsto zdarza się, że język muzyki, zorganizowany według 
własnych, autonomicznych zasad, jawi się słuchaczowi w sposób równie przystępny jak 
przekaz literacki. Dzieło muzyczne wymaga więc szczególnie wnikliwej penetracji 
badawczej, uwzględniającej wiele czynników i poziomów współistniejących w utworze  
w rozmaitych relacjach i kontekstach.  

Dokonując analizy intertekstualnej Planet Gustava Holsta, należy wspomniane relacje 
wydobyć i ukazać. Są wśród nich np. związki utworu z twórczością Holsta oraz innych 
kompozytorów, odniesienia intersemiotyczne fragmentów dzieła, problem (posługując się 
terminologią Genette'a) ''architekstualności'' czyli formy Planet. Z racji tego, że procesy 
intertekstualne dokonują się w omawianym tu utworze na wielu poziomach, ulegając 
skrzyżowaniu i nieprzerwanie wpływając na siebie, pełna analiza intertekstualna 
(uwzględniająca wszystkie wspomniane aspekty, w tym także proces przekształceń struktur 
formalnych, tonalnych i interwałowych integrujących cykl na poziomie intramuzycznym 
dzieła) przekraczałaby czasowe ramy tego wystąpienia. Intertekstualność zostanie tu zatem 
rozpatrzona w oparciu o jej nakreślone koncepcje w kilku wybranych wymiarach: rezonansu 
dzieła a także jego funkcjonowania w różnych dziedzinach kultury i w czasach 
współczesnych XX- i XXI- wiecznemu odbiorcy. Ograniczenie się do relacji między Planetami 
a kompozycjami powstałymi w wyniku inspiracji tym utworem, czy też w mniej lub bardziej 
czytelny sposób do niego nawiązującymi, podyktowane zostało chęcią ukazania 
uniwersalnego wymiaru cyklu Gustava Holsta. Obecna bowiem w kulturze refleksja nad 
zagadnieniem kosmosu (rozumianym często na przestrzeni dziejów tak przez sztukę, jak 
przez naukę w oparciu o fundamenty religijne i filozoficzne, bardzo szeroko czy 
metaforycznie) ma swoją ugruntowaną przez wieki a nawet tysiące lat tradycję. Refleksja ta 
stała się dla Holsta natchnieniem, które po blisko trzech latach pracy nad partyturą 
zaowocowało opus vitae kompozytora.  

GENEZA I CHARAKTERYSTYKA UTWORU 

Planety – cykl siedmiu utworów następujących po sobie w kolejności: Mars, Wenus, Merkury, 
Jowisz, Saturn, Uran i Neptun – stanowią rodzaj suity orkiestrowej przeznaczonej na wielką 
orkiestrę symfoniczną z dwoma chórami żeńskimi występującymi w ostatnim ogniwie 
cyklu. Dzieło powstawało w latach 1914-1917, w okresie napiętej sytuacji politycznej w 
Europie, a także w życiu zawodowym Holsta dzielącego czas pomiędzy obowiązki 
dydaktyczne, dyrygenckie i kompozytorskie. Gustav Holst, wielokrotnie pytany  
o pozamuzyczne idee Planet, odpowiadał: Nie jest to muzyka programowa (...) Jeśli już 
wymaga się ode mnie jakiegoś przewodnika po muzyce, podtytuły powinny wystarczyć, 
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zwłaszcza, jeśli będą rozumiane w szerokim sensie.684 Z jednej strony kompozytor zaprzecza 
więc istnieniu w swojej muzyce konkretnych odniesień programowych, z drugiej, wskazując 
na szeroki kontekst znaczeniowy Planet, daje pretekst do rozważań intertekstualnych. 
Bezpośrednim źródłem inspiracji dla Gustava Holsta były teksty Alana Leo (właśc. Williama 
Fredericka Alana), a zwłaszcza broszura pt.: What is Horoscope and How Is It Cast?.685 Alan Leo 
to pseudonim angielskiego astrologa żyjącego w latach 1860-1917, badacza wpływu ruchu 
planet na życie człowieka i znawcy horoskopu. Jednak obliczenia astrologiczne czy 
numerologiczne nie mają wpływu na język dźwiękowy utworu. Świadczy o tym choćby 
brak w cyklu jakże znaczących w astrologii Słońca czy Księżyca. Kompozytor kładzie  
w Planetach nacisk przede wszystkim na kontekst psychologiczny podkreślany przez Leo  
w What is Horoscope – temperament i cechy charakteru osoby urodzonej pod znakiem 
rządzonym przez daną planetę. Richard Greene, rozwijając koncepcje monografistów Holsta 
(Shorta, Rubbry, Imogen Holst), wprowadza termin ''psychological journey'', w świetle 
którego Planety można uznać za metaforę ludzkiego życia a muzyczną wędrówkę przez 
system planetarny za symboliczną podróż wgłąb umysłu i psychiki człowieka.686 Umysł, 
poczynając od narodzin i walki (Mars), zagłębia się w marzeniach sennych (Wenus), 
uczestniczy w zabawie intelektualnej (Merkury) i tanecznej (Jowisz), kontempluje (Saturn), 
cofa się do pierwotnych stadiów rozwoju biorąc udział w rytualnym, magicznym misterium 
(Uran), wreszcie osiąga najwyższy, metafizyczny stopień wtajemniczenia (Neptun). 
Przyjaciele i uczniowie kompozytora (m.in. Edmund Rubbra) dostrzegali paralelę pomiędzy 
życiem Holsta a układem kompozycji. Greene podkreśla jednak, że Planety nie są precyzyjnie 
odwzorowaną muzycznie autobiografią a jedynie wykreowaną przez artystę wizją 
wędrówki przez życie – wizją wypływającą z fascynacji kompozytora tekstami Sanskrytu 
(które studiował i tłumaczył). Zawarte w nich doktryny Dharmy skupiają się na 
korespondencji świata duchowego i materialnego, zaleceniach dotyczących osiągania 
harmonii wewnętrznej (Boecjańska musica humana) i nieustannym dążeniu do stanu nirwany. 

Drugą płaszczyznę stanowią w Planetach odniesienia mitologiczne do starożytnych bóstw 
kojarzonych z określonymi ciałami niebieskimi i ich symboliką w kulturze. Sposób, w jaki  
w utworze funkcjonują wyobrażenia o bogach starożytnego panteonu ukazuje stopień  
i rodzaj inspiracji kompozytora tematyką pozamuzyczną. Biorąc pod uwagę zbieżność 
kategorii wyrazowych przypisywanych poszczególnym ogniwom Planet oraz 
funkcjonujących w kulturze, symbolicznych wyobrażeń o mitologicznych postaciach 
uosabianych przez ciała niebieskie, kontrasty między sferą doznań materialnych  
i duchowych w uproszczonym – jak chce kompozytor – ''szerokim sensie'', można 
sprowadzić do opozycji – Mars, Merkury, Jowisz, Uran vs. Wenus, Saturn, Neptun. W takim 
ujęciu metaforyczną pełnię szczęścia fizycznego stanowi Jowisz wraz z umieszczoną w 
centrum tego utworu i zarazem całego cyklu uroczystą melodią, hymnem do 
wszechogarniającej radości, podczas gdy apogeum rozwoju duchowego to mistyczny 
Neptun. 

Intersemiotyczny wymiar utworu obejmuje zatem mitologiczne oraz psychologiczne 
nawiązania do fundamentów europejskiego toposu planet, sięgające także obszarów 

                                                      

684 Por. There is nothing in any of the planets (my planets, I mean), that can be expressed in 
words, cyt. za: I. HOLST, The music of Gustav Holst, London 1986, s. 130. 

685 Por. R. GREENE, Holst. The Planets, New Orleans 1995, s. 41. 

686 Tamże, s. 40-41. 
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wychodzących poza śródziemnomorski krąg kulturowy. Pozwolę sobie teraz dokonać 
ogólnej charakterystyki każdego ogniwa Planet oraz przybliżyć sposób, w jaki w utworze 
funkcjonują wyobrażenia o bogach starożytnego panteonu. W celu ukazania możliwie 
pełnego obrazu tych relacji, poszczególne ustępy Planet porównane zostały także  
z charakterystykami psychologicznymi nakreślonymi przez Alana Leo.  

Mars, the Bringer of War 

Według Alana Leo, osoby znajdujące się pod wpływem tej planety, urodzone pod znakiem 
barana lub skorpiona, cechuje nieustępliwość, energiczność w działaniu, porywczość, 
agresywność, stanowczość, odwaga, siła przebicia, pewność siebie, upór w dążeniu do celu, 
zapalczywość  i zuchwałość. Są to ludzie szczególnie ceniący sobie wolność i niezależność. 
Posiadają także umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Z racji bardzo silnego, 
bezkompromisowego charakteru trudno wywrzeć na nich presję i skłonić do zmiany zdania. 
W opisie Leo widać pokrewieństwa z Aresem czy Marsem. Przeważają tu jednak cechy 
pozytywne, nie związane bezpośrednio z wojną czy katastrofą.687 

Ulokowanie Marsa na początku cyklu akcentuje fizyczny element siły i cielesności jako 
najważniejszy, choć nie pokrywa się z porządkiem astrologicznym (Leo umieszcza planety  
w dalszej kolejności po najistotniejszych jego zdaniem Słońcu i Księżycu, których jak 
wspomniałem nie ma w suicie Holsta) i astronomicznym (planetą najbliższą Słońca jest 
Merkury). Pierwszy ustęp określony przez kompozytora jako ''przerażający i odpychający'' 
jest najbardziej agresywnym ogniwem cyklu. Podtytuł – the Bringer of War – doskonale 
oddaje charakter utworu. Szerokie zastosowanie instrumentów dętych blaszanych  
i perkusyjnych, liczne motywy fanfarowe, częste tutti orkiestry, dynamika osiągająca  
najwyższy poziom – ewokują militarny, wręcz bitewny nastrój. Wybijający się, chwilami 
skandowany ostinatowy rytm na 5/4 porównywany był z warkotem karabinu 
maszynowego albo telegrafem służącym do przesyłania depesz wojennych natomiast cały 
ustęp interpretowano jako muzyczną zapowiedź I Wojny Światowej. Kompozytor odcinał 
się od tych opinii choć, jak większość mieszkańców pogrążonej wówczas w chaosie                          
i przygotowującej się do wielkiego konfliktu Europy, przeczuwał nieuchronnie nadciągający 
kataklizm. Jakkolwiek echa tych niepokojów słychać w Marsie, to muzyczny obraz walki nie 
musi odnosić się wyłącznie do zaistniałych okoliczności politycznych. Można i należy go 
postrzegać (zgodnie z koncepcją Greene'a) w szerszym, symbolicznym znaczeniu zmagań 
jednostki z przeciwnościami losu czy słabościami własnego charakteru. Także Alan Leo 
wiąże wpływ Marsa z dolą i przeznaczeniem, zaś córka kompozytora Imogen Holst mówi  
w odniesieniu do utworu o ''głosie przeznaczenia'' i ''przetaczającej się nawałnicy będącej 
burzą umysłu''.688 

Venus, the Bringer of Peace 

Holst w podtytule utworu użył określenia ''peace'', pozostającego w opozycji do podtytułu 
Marsa. Łagodny, zmysłowy pierwiastek kobiecy uosabiającej piękno Wenus, jedynej w cyklu 
bogini, zostaje przeciwstawiony silnemu, szorstkiemu, agresywnemu elementowi męskiemu 
Marsa. Także Alan Leo podkreśla czułą i emocjonalną naturę człowieka będącego pod 

                                                      

687    Por. R. GREENE, op cit., s. 42. 

688 Por. A. SZYBOWSKA, Muzyka i mit. Topos planet na przykładzie suity symfonicznej „Planety” 
Gustava Holsta, W: Anthropos, nr 4-5/2005. 
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wpływem opisywanej planety. Osoby spod znaku Wenus (zodiakalne byki i wagi) potrafią –  
zdaniem astrologa – docenić poświęcenie w miłości a także doskonałość i piękno sztuki.689  

W języku dźwiękowym utworu przeważają konsonanse oraz zwroty melodyczne  
i harmonika oparta na tercjowej budowie akordów. Orkiestra traktowana jest kameralnie  
 z wyodrębnieniem partii solowych rogu, skrzypiec, oboju, klarnetu czy fletu. Sekcja 
instrumentów dętych blaszanych zredukowana została do waltorni. Pojawiają się też 
dzwonki i czelesta, subtelnie podkreślające linię melodyczną lub zastępujące harfy  
w figuracjach. Wenus nie tylko kontrastuje  z Marsem, lecz stanowi próbę jego dopełnienia, 
niosąc odprężenie i ukojenie zmysłów. 

Mercury, the Winged Messenger 

Alan Leo zwraca uwagę na niestabilność charakteru osób znajdujących się pod wpływem 
planety rządzącej znakiem panny i bliźniąt. Gustav Holst, zodiakalna panna (urodzony  
21 września), uważał Merkurego – pierwszą planetę od Słońca, trzecią w cyklu a skom-
ponowaną jako ostatnią – za symbol umysłu.690 Miejsce utworu w Planetach może tłumaczyć 
poetycka interpretacja postaci Merkurego jako kosmicznego motyla wysłanego przez 
Jowisza do Wenusjańskich ogrodów. 

Merkurego cechuje lekkość uzyskana dzięki: tempu (vivace), zróżnicowaniu faktury na 
przestrzeni krótkich odcinków, zmiennej artykulacji, wzajemnym przejmowaniu motywów  
i fraz, zastosowaniu instrumentów dętych drewnianych predysponowanych do szybkich, 
efektownych przebiegów. Także graficzny układ partytury odwzorowuje postać ciągle 
przemieszczającego się, ruchliwego posłańca. Charakterystyczne dla utworu są: polimetria, 
zmienne akcenty i nieregularne ugrupowania rytmiczne oraz ascendentalne  
i descendentalne progresje trójdźwięków.  

Merkury to jedyne ogniwo, które kompozytor scharakteryzował w podtytule, posługując się 
jedynie definicją mitologiczną ''skrzydlaty posłaniec''. Jest ono ilustracją, muzycznym 
obrazem starożytnego boga. Fluktuacja rytmiczno-tonalna symbolizuje błyskotliwość 
umysłu, jego pomysłowość i zaradność. W teorii ''psychological journey'' trzeci ustęp Planet 
jawi się jako metafora możliwości ludzkiego intelektu, geniuszu i jego złożonej, trudnej do 
rozszyfrowania natury. Greene czyni także intersemiotyczne porównanie ustępu do obrazu 
''Szekspirowskiego głupca'', który zawsze zdoła znaleźć wyjście z sytuacji, chociaż często 
czyni to w sposób pokrętny  i nieuczciwy.691 

Jupiter, the Bringer of Jollity  

W opinii Alana Leo, Jowisz oddziałuje na osoby znajdujące się pod jego wpływem bardzo 
pozytywnie. Odpowiada za cechy takie jak: szlachetność, nadzieja, wspaniałomyślność, 
witalność, radość ciała i ducha.692 Pośród przydomków nadawanych bóstwu Jowisza nie 
zabrakło też takich, jak: fulgur, tonans, pluvius, czyli zsyłający błyskawice, grzmoty i deszcz. 
Kompozytor zdecydował się na podtytuł the Bringer of Jollity. Słowo ''jollity'' oznacza 

                                                      

689 Por. R. GREENE, op. cit., s. 47. 

690 Por. R. GREENE, op. cit., s. 52. 

691 Tamże, s. 53. 

692 Tamże, s. 55. 
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biesiadną uciechę, radość związaną zwykle z jakąś uroczystością. Utwór od pierwszych 
taktów tchnie witalnością (Allegro giocoso) i ujmuje prostotą melodyczno-rytmiczną. Silnie 
zaznaczone elementy ludowe (synkopy, podkreślanie rysunku rytmicznego tamburynem, 
użycie skali miksolidyjskiej) w połączeniu z żywiołowością rytmiczną, przywołują obraz 
radosnej zabawy.  

Umieszczona w centralnym punkcie cyklu, patetyczna myśl środkowej części Jowisza ma 
wyjątkowe znaczenie. Holst składa tutaj hołd swoim poprzednikom kultywującym 
narodowe tradycje muzyczne – głównie twórczości Elgara, do której odnoszą się zwroty 
melodyczno-harmoniczne oraz chorałowy, hymniczny charakter tematu tej części. W 1921 r., 
kompozytor poproszony o napisanie muzyki do wiersza Cecila Spring-Rice'a I vow to thee, 
my Country, przyjął propozycję, jednak nadmiar obowiązków oraz słaby stan zdrowia 
pogarszający się wskutek przeciążenia pracą, zmusił go do skorzystania z wcześniejszego 
projektu. Wybór padł na temat centralnej części Jowisza. Patriotyczny, pełen wzniosłości  
tekst Springa zyskał właściwą, zgodną ze swoim charakterem oprawę muzyczną. Uroczysta 
pieśń I vow to thee, my Country na chór mieszany i orkiestrę urosła do rangi hymnu  
i osiągnęła niezwykłą popularność, a incipit słynnej melodii znanej też jako Thaxted stał się 
wizytówką muzyczną kompozytora.693 

W Jowiszu Holst podsumowuje pierwsze trzy ustępy cyklu, wprowadzając wyrazowe 
elementy wojennego Marsa, refleksyjnej Wenus oraz tanecznego Merkurego. Jowisz pełni  
w cyklu miejsce centralne, w którym pierwsza połowa życiowej wędrówki, zdominowanej 
przez pierwiastek cielesny, znajduje swój kres. Utwór emanuje spontaniczną energią lecz 
także dostojeństwem. Na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich taktów w ową beztroskę 
wkrada się tajemniczy nastrój zwiastujący mistyczne stany umysłu, lecz tym razem 
efektowna, żywiołowa koda zaciera ślady niepokoju.  

Saturn, the Bringer of Old Age 

Alan Leo rządzone przez tę planetę osoby (zodiakalne koziorożce) charakteryzuje jako 
wierne, nieustępliwie i wytrwale pokonujące trudności, dokładne i cierpliwe w wykony-
waniu powierzonych im zadań, o chłodnym, surowym usposobieniu, przedkładające czyn  
i działanie nad słowo. Interesujące, że opis Leo bardzo trafnie oddaje cechy osobowości 
twórcy Planet.694 

Saturn, odpowiednio do swoich astrologicznych odniesień, przez większość komentatorów 
odbierany był jako wyraz ludzkiej tragedii, pustki duchowej i fizycznej, a kontemplacyjny 
klimat drugiej części utworu odczytywano jako pogodzenie się z przeciwnościami losu  
i nieuchronnością śmierci. Możliwa jest też inna interpretacja, według której Saturn to jakby 
Mars i Wenus ujęte w ramy jednego ustępu, gdzie pierwsza część obrazuje konflikt, 
zmaganie, druga zaś rozładowuje napięcia wprowadzając słuchacza w mistyczny stan 
zapomnienia, uwolnienia się od okrucieństw rzeczywistości. Z tej perspektywy rację ma 
Richard Greene, nazywając Saturna ''najbardziej ludzkim ustępem'' cyklu.695 Także Gustav 
Holst pozytywnie wyrażał się o Saturnie, zdaniem kompozytora najbardziej udanym 
ogniwie Planet. 

                                                      

693    Por. R. GREENE, op. cit., s. 22. 

694    Tamże, s. 57. 

695    Tamże, s. 60. 
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Uranus, the Magician 

W astrologii Uran i podlegający mu znak wodnika to symbole nieprzewidywalności, 
ciągłych zmian, niespodzianek i zaskakujących splotów wydarzeń. Alan Leo zwraca uwagę 
na ekscentryzm i unikalny charakter osób znajdujących się pod wpływem tej planety oraz 
ich skłonność do zwracania się ku metafizycznej stronie życia.696  

Charakter utworu kształtują: zmienność harmonii i tempa, kontrasty dynamiczne, 
artykulacyjne, metrorytmiczne, przedzielanie dźwięków pauzami, duża ilość skoków  
w melodii, wreszcie powtarzający się  niemal obsesyjnie czterodźwiękowy motyw 
przewodni, który Imogen Holst nazywa ''inkantacją''.697 W Uranie żywioł magii przejawia się 
w mistrzowsko zinstrumentowanych pomysłach, do których należy np. marszowy odcinek 
uwieńczony pełnym splendoru glissandem w partii organów (rozwiązanie orkiestracyjne 
bodajże po raz pierwszy zastosowane w muzyce symfonicznej). 

Przekaz utworu, zgodnie z koncepcją ''podróży psychologicznej'' posiada sens metaforyczny. 
Wyzwolony z okowów realnego świata umysł poznaje metafizyczne obszary terra incognita, 
cofając się do stadiów pierwotnych (Uran – praojciec bogów wyłoniony z Chaosu)  
i doświadczając ich w trakcie uczestnictwa w rytualnym tańcu (w aspekcie technicznym 
znacząca dla osiągnięcia zamierzonego przez kompozytora efektu jest tu rola instrumentów 
perkusyjnych, rysunek rytmiczny podkreślony licznymi akcentami oraz powracająca myśl 
czołowa – rodzaj tajemniczego pramotywu czy zaklęcia).  

Neptune, the Mystic 

Neptun, pod względem zastosowanych w nim środków kompozytorskich jest najbardziej 
nowatorskim ogniwem cyklu. Utwór cechuje dwuwarstwowość planów: formalnego, 
tonalnego oraz fakturalnego. Subtelna instrumentacja szaty harmonicznej podkreśla 
kolorystyczne i akustyczne właściwości brzmienia orkiestry i chórów. Plan fakturalny 
sprawia wrażenie rozedrganej przestrzeni dźwiękowej, ''wibracji z innego świata'', o których 
mówi Leo.698 Mistyczny charakter utworu pogłębia, przywodząca na myśl śpiew aniołów czy 
syren, wokaliza chórów żeńskich ukrytych (zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi) za 
sceną. Skojarzenia z nimfami morskimi świadczą o mitologicznych inspiracjach w utworze. 
Podobnie jak Neptun, syreny związane były z królestwem oceanów i według niektórych 
wersji mitologii greckiej, towarzyszyć miały zmarłym w drodze do zaświatów (Hadesu). 
Chóry zastępów anielskich wraz z niebiańskimi tonami czelesty (obecnymi już w Wenus) 
przywodzą na myśl muzyczny obraz raju. Z teozoficznej perspektywy wprowadzenie nowej 
jakości elementu wokalnego można więc rozumieć metaforycznie, jako przekroczenie progu 
ziemskiej egzystencji, uchylenie przedsionka nieznanego wymiaru. 

Zakończenie ustępu i cyklu należy do najoryginalniejszych finałów dzieł symfonicznych. 
Kompozytor nakazuje powtarzać dźwięki ostatniego taktu, wyciszając je aż do 
zamilknięcia.699 Wędrówka psychologiczna dobiegła końca, umysł osiągnął najwyższy 

                                                      

696 Por. R. Greene, op. cit., s. 61. 

697 Tamże, s. 63. 

698 Tamże, s. 65. 

699 Por. wskazówka wykonawcza w partyturze: “This bar to be repeated until the sound is lost 
in the distance”. 
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stopień wtajemniczenia, w którym postrzega uniwersum sub specie aeternitatis. Zamknięcie 
dzieła pozostawia słuchacza w stanie skupienia, zadumy nad nieskończonością czasu 
i przestrzeni.  

INSPIRACJE „PLANETAMI” W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW XX I XXI W. 

Wiadomość o zakończonych sukcesem poszukiwaniach dziewiątej w kolejności od Słońca 
planety Układu Słonecznego dotarła prawdopodobnie także do Gustava Holsta. Istnienie 
Plutona (jak nazwano nowo odkryty obiekt) zostało potwierdzone przez Clyde'a 
Tombaugha w 1930 r. W dostępnych źródłach informacji o życiu i twórczości kompozytora 
brak jednak świadectw muzycznych inspiracji tym wydarzeniem astronomicznym. W 2000 r. 
Colin Matthews za namową Kenta Nagano podjął próbę uzupełnienia Planet o ósme ogniwo, 
które zatytułował Pluto – the Renewer (na orkiestrę symfoniczną i chór żeński ukryty za 
sceną). Zdaniem astrologów, planeta Pluton włada podświadomością i instynktami 
człowieka, odpowiada za stany krańcowe i myśli samobójcze; jest planetą transformacji  
i odrodzenia (the Renewer). 

Kompozytor przyznaje, że umieszczenie nowego ogniwa na końcu cyklu Holsta wiązało się 
z koniecznością modyfikacji finału Neptuna. W oryginalnej wersji wysokobrzmiące dźwięki 
skrzypiec w przedostatnim takcie milkną, a ostatni takt jest powtarzany przez chóry 
a capella. W wersji Matthews dźwięki wiolinu towarzyszą wokalizie także w ostatnim takcie, 
stanowiąc łącznik między Neptunem a Plutonem. Metaforycznie można rzec, że śpiew syren 
wprowadza słuchacza w mroczny świat Hadesu, co pozostaje w zgodzie z wierzeniami 
starożytnych Greków. Jednak Matthews odcina się w utworze od asocjacji mitologicznych  
i astrologicznych, choć podtytuł sugeruje związek ze znaczeniem planety w horoskopie. 
Kompozytora zajmuje przede wszystkim perspektywa astronomiczna. Matthews pisze: 
Punktem wyjścia był dla mnie wiatr słoneczny, mknący przez Układ Słoneczny szybciej niż 
„Merkury” (Holsta).700 Artysta proponuje zatem symboliczną wędrówkę przez lokalny 
system planetarny. Na początku utworu pojawiają się szybkie przebiegi chromatyczne 
przypominające figuracje z trzeciego ogniwa Planet. Wkrótce następuje potężne tutti – 
uderzenia komety przywodzące na myśl kulminacyjne fragmenty Marsa i Saturna oraz 
wcześniejszy utwór kompozytora – Suns Dance z 1985 r. W finale słyszalna jest przez 
moment wokaliza chóru żeńskiego, po czym dźwięki zanikają w oddali, podobnie jak  
w Neptunie. W Plutonie występują także motywy z Wenus i Urana. Utwór jest więc jakby 
syntezą idei muzycznych cyklu Holsta, choć kompozytor zaznacza, że jego zamiarem nie 
było stworzenie pastiszu. Język dźwiękowy Plutona bazuje na układach bitonalnych  
i kontrastach dynamicznych oraz fakturalnych. Pluton dedykowany został Imogen Holst. 
Prawykonanie utworu miało miejsce 11 maja 2000 r. w Manchester z udziałem The Hallé 
Orchestra and Choir pod dyrekcją Kenta Nagano.701 

Wyrazem fascynacji muzyką twórcy Planet jest utwór Edwina Roxburgha z 1982 r. pt. Saturn 
na orkiestrę i taśmę – cykl złożony z jedenastu ogniw obrazujących planetę Saturn wraz z jej 
pierścieniami oraz dziewięcioma księżycami, którym nadane zostały imiona postaci 
mitologicznych. Kompozytor wskazuje tu na trzy źródła inspiracji: fotografie powierzchni 
planety wykonane przez sondę Voyager II, ujmującego swoim pięknem Saturna z Planet  
i mity starogreckie. Saturn to, zdaniem kompozytora, cykl drobnych poematów 

                                                      

700 C. MATTHEWS, Pluto, Hyperion Records Ltd SACDA67270, London 2001, s. 13. 

701 C. MATTHEWS, op. cit., s. 12-13. 
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dźwiękowych napisany niejako w hołdzie Holstowi. Roxburgh przyznaje się do 
zapożyczenia w swoim cyklu podstawowej struktury harmonicznej z piątego ustępu Planet 
(czyli akordu nonowego bez prymy).702 Kompozytor dokonuje także charakterystyki 
poszczególnych ogniw cyklu. Po pierwszym ustępie reprezentującym pierścienie Saturna 
pojawia się cykl wariacji, ilustrujących dźwiękowo księżyce planety wraz z odpo-
wiadającymi im portretami psychologicznymi bohaterów mitologii greckiej. Satelity ułożone 
są zgodnie z porządkiem astronomicznym, czyli (w kolejności od Saturna): Mimas, 
Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Lapetus, Phoebe. Zastosowane tu środki wyrazu są 
dość schematyczne – np. Rhea, żona Saturna ukazana jest tu jako groźna i surowa bogini 
poprzez eksponowanie instrumentów dętych w niskobrzmiącym rejestrze i akcentów 
rytmicznych w partii perkusji. Ostatnim ogniwem cyklu jest tytułowy Saturn, w którym 
dostrzec można najwięcej analogii do Saturna Holsta takich, jak długo wytrzymywane 
wartości rytmiczne, kroki melodyczne i współbrzmienia oparte na trytonie, synkopy  
i motywy ''tykania zegara'' symbolizujące upływ czasu. Cykl Roxburgha stanowi ciekawy 
przykład autonomicznej wypowiedzi artystycznej, choć w dużym stopniu nawiązującej do 
kompozycji Holsta i nią inspirowanej. 

Pośród współczesnych polskich kompozycji poruszających tematykę kosmosu znajduje się 
m.in. Sonata 3 Planet Jana Astriaba (1996) – utwór będący przykładem fascynacji krajobrazem 
Ziemi, Wenus i Marsa. Kompozytor umieszcza w partyturze swojej sonaty fortepianowej 
odpowiednie komentarze do każdej planety. Oto ich wybrane fragmenty: Ogromne 
wulkaniczne pasma równin (Wenus); szerokie kratery, doliny, bieguny utworzone  
z lodowców pokrytych stałym dwutlenkiem węgla (Mars); widziana  z dystansu przestrzeni 
międzyplanetarnej odznacza się bezgraniczną urodą, tajemniczością i delikatnością 
(Ziemia).703 Jak pisze Astriab, Sonata 3 Planet została zainspirowana wielką fascynacją 
Kosmosem – jego niewyobrażalną przestrzenią i pięknem, kryjącą jednak wciąż ogromną 
ilość tajemnic, a także kontemplacją brzmienia fortepianu – z jego 'zasobami' 
sonorystycznymi, przestrzenią akustyczną, mobilnością dźwięku i ogromną siłą 
wewnętrznej ekspresji.704 W utworze najważniejsze są zatem jakości sonorystyczne. Pomimo 
różnic w kształtowaniu języka dźwiękowego, wynikających z dystansu czasowego 
dzielącego Planety Holsta i Sonatę 3 Planet, oba utwory wykazują pokrewieństwa w zakresie 
doboru interwałów integrujących całość przebiegu. W Sonacie – podobnie jak w Planetach – 
szczególnie silnie zaznacza się rola trytonu i sekundy. Do wspólnych cech obu dzieł zaliczyć 
należy także środki techniki kompozytorskiej, takie jak ostinato harmoniczne, nuty 
pedałowe czy odcinki chorałowe. W utworze występują ponadto odniesienia fakturalne  
i materiałowe do środków wyrazu i ich retorycznego znaczenia w Planetach Holsta. Astriaba 
nie interesują wprawdzie związki poszczególnych planet z mitologią czy astrologią, jednak 
podobnie jak w Planetach konstytutywne stają się: przestrzeń, ruch i energia, wyrażające 
fizyczne i duchowe ''ja'' w ciągu obrazów dźwiękowych.705 

                                                      

702 E. ROXBURGH, NMC Recordings Ltd D119, London 2006. 

703 J. TATARSKA, W poszukiwaniu duchowego wymiaru „Sonaty 3 Planet” Jana Astriaba,  
W: Polska kultura muzyczna  w  XX w.  (red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska), Poznań 2001, 
s. 122. 

704 J. ASTRIAB, Wokół „Sonaty 3 Planet” Jana Astriaba – esej autorski, W: Homines: Ars et Scientia 
(red. J. Astriab,  A. M. Kempiński, H. Kostrzewska), Poznań 2000, s. 87. 

705 Tamże, s. 128. 
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W 1976 r. Isao Tomita dokonał transkrypcji Planet na instrumenty elektroniczne. Japończyk 
zasłynął wcześniej oryginalnymi opracowaniami komputerowymi utworów muzyki 
klasycznej (m.in. Obrazków z wystawy Musorgskiego). Planety w wersji Tomity nie są wierną 
kopią pierwowzoru (dotyczy to zwłaszcza czterech ostatnich ustępów). Całość pomyślana 
została jako muzyczna podróż przez przestrzenie kosmiczne. Pomiędzy głównymi ścieżkami 
dźwiękowymi pojawiają się odgłosy wydawane przez startującą rakietę, słychać także 
dźwięki laserów, komputera pokładowego oraz spadających ze świstem meteorytów. 
Interesujący jest pomysł wprowadzenia odgłosów mechanizmu zegarowego w Saturnie oraz 
prezentacja na początku i na końcu cyklu melodii z centralnej części Jowisza. W zakończeniu 
cyklu melodia ta grana przez pozytywkę, urywa się niespodziewanie, w przeciwieństwie do 
finału cyklu Holsta, w którym akordy ulegają stopniowemu wyciszeniu. Elektroniczna 
przeróbka Planet świadczy o pomysłowości i fantazji jej autora. Brzmienie syntezatorów, 
choć dalekie od możliwości kolorystycznych instrumentów orkiestry symfonicznej, nie jest 
sztuczne ani homogeniczne. Zgodnie z koncepcją Holsta, każdy powtarzający się odcinek 
kompozycji opracowany został w inny sposób. Najbardziej udany wydaje się Merkury, 
oddający zmienną osobowość bożka chwilami bardziej sugestywnie niż muzyczny oryginał. 
Najsłabszym punktem wydaje się Uran, gdyż Tomita opuścił wiele fragmentów tego ogniwa. 
Planety zostały przygotowane przez Tomitę także w formie filmu wideo nakręconego w 1993 
r. W kadrach pojawiają się tam fotografie dostarczone przez amerykańskie oraz radzieckie 
sondy kosmiczne (z misji Vikinga, Voyagera, Magellana), a także fragmenty filmów 
dokumentalnych NASA oraz efekty specjalne w postaci komputerowych animacji.706 

Planety pozostają więc żywe w świadomości kompozytorów współczesnych zaś rezonans 
omawianego dzieła Holsta w kulturze XX w. jest znaczący. Fragmenty utworu 
wykorzystywane są w słuchowiskach radiowych, programach telewizyjnych, muzyce 
filmowej i rozrywkowej a także  w pop-kulturze i różnego rodzaju widowiskach oraz 
pokazach multimedialnych. W Stanach Zjednoczonych już w 1938 r. dźwięki Marsa 
posłużyły jako oprawa muzyczna słuchowiska radiowego The War of the Worlds, opartego na 
fabule powieści Herberta Georga Wellsa z 1898 r. pod tym samym tytułem. W wigilię 
Wszystkich Świętych 1938 r. reżyser Orson Welles nadał przez radio komunikaty  
o lądowaniu ogromnego statku kosmicznego, inwazji Marsjan na Ziemię oraz zniszczeniu 
przez nich Nowego Jorku. Słowom Wellesa towarzyszyły fragmenty pierwszego ustępu 
Planet. Spośród około sześciu milionów słuchaczy, przynajmniej milion przyjęło tę audycję 
jako relację z rzeczywistych wydarzeń, powodując wielogodzinną blokadę linii 
telefonicznych i panikę w całym kraju.707 

Warto wspomnieć także o książce Jamesa Finney'a Boylana z 1988 r. zatytułowanej The 
Planets. Jest to psychologiczna powieść o tematyce fantastycznej, której akcja rozgrywa się 
wokół przeżyć dorastającej dziewczynki. Tytuły rozdziałów książki są tożsame z tytułami 
ustępów suity Holsta. Wyjątek stanowi podtytuł Wenus – the Bringer of Love. Pisarz 
przyznaje, że Planety Holsta stanowiły dla niego inspirację do stworzenia swobodnych 
wariacji literackich.708 

                                                      

706  Por. http://listen.to/tomita 

707 Por. W. KOPALIŃSKI, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w., Warszawa 1999, s. 245. 

708 Por. J. F. BOYLAN, The Planets, New York 1991, (wyd. polskie Poznań 1994, tłum.  
K. Karłowska).  
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Szczególną popularnością cieszyły się i cieszą Mars oraz Jowisz – najbardziej efektowne 
ogniwa cyklu. Fragmenty Marsa posłużyły jako tło dźwiękowe wielu filmów o tematyce 
wojennej, reklam, przebojów muzyki rozrywkowej a nawet gier komputerowych  
i telewizyjnych. Dostosowane do potrzeb elektroniki komputerowej fragmenty pierwszego 
ustępu Planet wykorzystane zostały w kilku grach komputerowych, w których ilustrują 
muzycznie sytuacje pełne napięcia (np. w grze Super Mario Bros 3 muzyka towarzyszy 
zmaganiom tytułowego bohatera z piratami na okręcie). Przykładami cytatów z partytury 
Marsa mogą posłużyć ścieżki dźwiękowe z produkcji filmowych takich, jak: Gladiator (2002, 
muz. Hans Zimmer), Star Wars (1977, muz. John Williams), czy X-Men United (2003, muz. 
John Ottman) W suicie Johna Williamsa zestawionej z fragmentów muzyki do filmu Star 
Wars końcowe akordy Marsa przytoczone zostały w identycznej tonacji oraz analogicznej do 
oryginału fakturze. Obecne są tam także rytmiczne reminiscencje utworu Holsta. Motywy 
Marsa tworzą często w wymienionych filmach podkład do scen walki (np. w Star Wars 
Episode IV: A New Hope w jednej ze scen bitewnych, dźwięki Marsa towarzyszą w filmie 
eksplozji Gwiazdy Śmierci). Podkład muzyczny bazujący na układach fakturalnych Marsa 
występuje w filmie dokumentalnym Trinity and Beyond, opowiadającym o amerykańskich 
projektach związanych z bronią nuklearną. Obecnie w środkach masowego przekazu 
(głównie w zasobach Internetu), odnaleźć można także reportaże dotyczące konfliktu 
zbrojnego trwającego w Iraku, którym towarzyszy muzyka Marsa. 

W piosence The Devil's Triangel pochodzącej z albumu In the Wake of Poseidon zespołu King 
Crimson (1970), jako tło rytmiczne użyty został charakterystyczny ostinatowy motyw Marsa 
na 5/4. W początkowych taktach piosenki zespołu Diamond Head pt. Am I Evil ? (1980) 
pojawia się, również na tle ostinatowego wzorca rytmicznego (powtarzanej w metrum 
parzystym ósemki i trioli szesnastkowej), inicjalny temat Marsa złożony z wstępującej kwinty 
czystej i opadającej sekundy małej. Fragmenty Marsa cytowane są także w piosence zespołu 
Symphony X pt. Divine Wings of Tragedy oraz w utworze Dazed and Confused zespołu Led 
Zeppelin (1969). 

Uroczysty, taneczny charakter Jowisza wielokrotnie wykorzystywano w utworach muzyki 
rozrywkowej. Centralny temat Jowisza (I vow to thee my country) stał się podstawą oficjalnego 
hymnu Pucharu Świata w Rugby w 2003 r. W tym samym roku w grudniu, japońska 
piosenkarka Ayaka Hirahara zadebiutowała płytą pt. Jupiter, gdzie tytułowa ścieżka 
dźwiękowa bazuje na  temacie środkowej części Jowisza. Nagranie to okazało się jednym  
z najlepiej sprzedających się singli w Japonii w 2004 r. Na słynnym temacie z Jowisza opiera 
się także melodia piosenki zatytułowanej Hammerheart z albumu Twilight of the Gods 
szwedzkiego zespołu Bathory (1991). Członkowie grupy muzycznej Amici Forever 
zacytowali Andante maestoso z Jowisza w specjalnym wydaniu swojej pierwszej płyty pt. The 
Opera Band (2004). Taneczne fragmenty ustępu wykorzystał też Frank Zappa w piosence 
Ritual Dance of the Young Pumpkin (1992). W Wielkiej Brytanii centralny temat Jowisza jest 
często cytowany i opracowywany jako hymn weselny (prezentowany był m.in. na 
uroczystościach ślubnych księżnej Diany w 1981 r.). Teksty podkładane pod muzykę melodii 
Holsta bywają rozmaite i nie zawsze pasują do jej hymnicznego charakteru. 

Osnowa dźwiękowa serialu BBC The Quatermass Experiment z 1953 r. o tematyce 
fantastycznej została zaczerpnięta z wyimków Marsa i Jowisza. Także inne ogniwa Planet 
posłużyły jako fragmenty filmowych ścieżek dźwiękowych. W jednej ze scen animowanego 
filmu dla dzieci Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005), z płyty winylowej 
odtwarzana jest Wenus. John Williams do ścieżki dźwiękowej z filmu Close Encounters of The 
Third Kind (1977) wprowadził wokalizę w układzie harmonicznym bardzo zbliżonym do 
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Neptuna. W muzyce  z filmu The Right Stuff z 1983 r., którego fabuła opowiada o początkach 
podboju kosmosu przez USA i historii statku kosmicznego Merkury 7, przełamaniu bariery 
prędkości dźwięku oraz zasadach, według których dokonywano selekcji kandydatów na 
astronautów, kompozytor Bill Conti zacytował fragmenty Marsa, Jowisza, Saturna oraz 
Neptuna.  

Interesującym przykładem filmowej adaptacji Planet jest film zrealizowany przez BBC  
w reżyserii Johna Isteda (1982). Po prezentacji danej planety (obiektu astronomicznego), 
pojawiają się tam związane z nią obrazy zilustrowane ogniwami z Planet. W Marsie na tle 
płomieni widoczne są sceny i zdjęcia z okresu II Wojny Światowej, samoloty wojskowe, 
czołgi, defilada wojsk radzieckich, wystrzeliwane pociski, uciekający cywile, obóz jeniecki, 
wybuch bomby atomowej, ludzkie czaszki. W Wenus – obrazy rolników i rybaków z różnych 
regionów świata (ludzie zbierający ryż, trzcinę cukrową, pszenicę, herbatę, poławiacze ryb 
plemion afrykańskich). W Merkurym przedstawione zostały satelity, sondy kosmiczne, 
obserwatoria astronomiczne, przyrządy do obserwacji nieba. Jowisz to w filmie pokaz 
karnawału w Wenecji i Rio de Janeiro oraz tańców ludowych (japońskich, chińskich, 
hinduskich, rosyjskich), baletu klasycznego, dyskoteki, defilad wojskowych. W Saturnie 
ukazane zostały sceny z domu spokojnej starości – gra w golfa, kręgle, przyjęcie przy 
dźwiękach z płyt gramofonowych, szpital, karetka pogotowia. Uran prezentuje rytualne, 
magiczne tańce z Indii i z Dalekiego Wschodu w maskach egzotycznych. W Neptunie 
przewijają się w zwolnionym tempie zamazane, niewyraźne obrazy z poprzednich części 
filmu. Na koniec pojawiają się komputerowe animacje powierzchni Marsa i Wenus oraz 
wszystkie planety Układu Słonecznego. Zmiany obrazów w filmie pokrywają się 
z architektoniką poszczególnych ustępów cyklu. Ciekawym i udanym pomysłem reżysera 
okazało się zestawienie elementów europejskiego toposu Planet z wpływami innych kręgów 
kulturowych, a także Marsa przedstawiającego straszliwe skutki postępu technicznego oraz 
Wenus, ukazującej życie człowieka  w zgodzie z naturą. Projekt Isteda uświetnia znakomita 
oprawa muzyczna stworzona przez BBC Symphony Orchestra and Chorus pod dyrekcją 
Andrew Davisa.709 

Przytoczone przykłady wykorzystania fragmentów Planet w muzyce filmowej oraz 
rozrywkowej  świadczą o popularności i żywotności cyklu Holsta. Niestety, w wielu 
przypadkach, modyfikacje poszczególnych ustępów cyklu podyktowane koniecznością 
adaptacji utworu do potrzeb komercyjnych, powodują obniżenie jakości dzieła. Np. 
przeróbka tematu z Jowisza we wspomnianej piosence Hammerheart pozbawia pierwowzór 
piękna i wzniosłości, dowodząc kompletnego braku zrozumienia intencji Holsta. 
Charakterystyczne dla funkcjonowania Planet w świadomości odbiorcy XX w. jest 
pojmowanie dzieła w wymiarze astronomicznym, często z pominięciem jakże istotnej  
w utworze płaszczyzny odniesień astrologicznych. Jest to zresztą zjawisko naturalne  
w dobie ogromnego postępu nauk kosmologicznych. W czasach Holsta świadomość 
procesów zachodzących we wszechświecie w porównaniu z dzisiejszym stanem wiedzy na 
ten temat była niewielka. 8 stycznia 2006 r., w rocznicę urodzin Jana Heweliusa  w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (dyrygował Michał Nestorowicz), miało miejsce 
wykonanie Planet połączone z multimedialną prezentacją Układu Słonecznego. W antraktach 
dzieła  Dorota Miśkiewicz oraz Grzegorz Turnau odtwarzali specjalnie skomponowane na tę 
okazję utwory do tekstów Michała Rusinka, Grzegorza Turnau oraz Zbigniewa Herberta 

                                                      

709 Por. A. SZYBOWSKA, op. cit. 
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(muz. Grzegorz Turnau).710 Podobnych wydarzeń artystycznych, łączących w sobie elementy 
''kosmicznej'' muzyki Holsta i projekcji świetlnych, odbywa się w Europie i na świecie coraz 
więcej.711  
28 czerwca 2001 r. na ruinach Świątyni Zeusa w Atenach miało miejsce efektowne 
widowisko muzyczne. Grecki kompozytor muzyki filmowej i elektronicznej – Vangelis 
(właśc. Evangelos Papathanassiou) zaprezentował wykonanie swojego dzieła wokalno-
instrumentalnego pt. Mythodea, inspirowanego wątkami mitologicznymi oraz podbojem 
kosmosu. W monumentalnym koncercie wystąpili The London Metropolitan Orchestra, The 
National Opera of Greece Choir, 20 perkusistów oraz solistki pod kierownictwem autora 
muzyki, który dyrygował i obsługiwał urządzenia elektroniczne. W Mythodei Vangelis 
nawiązuje do motywów Marsa oraz Neptuna. Po krótkiej introdukcji pojawia się pierwszy 
ustęp oparty na ostinatowej formule rytmicznej, w którym występuje też motyw wznoszącej 
się kwinty i opadającej sekundy małej. W finale czwartego, najdłuższego ustępu 
charakterystyczne są akordy chóru powtarzane diminuendo, zapożyczone z ostatniego taktu 
Neptuna. Dzieło Vangelisa zostało wybrane przez Amerykańską Agencję Lotów 
Kosmicznych (NASA) jako muzyka towarzysząca misji na Marsa w 2001 r.712 

  

Jest rzeczą znamienną, że Planety Gustava Holsta osiągają coraz większą popularność idącą 
w parze ze wzrostem zainteresowania ludzkości wszechświatem, jego historią i ewolucją. 
W przypadku dzieła Holsta nacisk na aspekt astronomiczny nie jest zgodny z intencjami 
kompozytora. Jest natomiast doskonałym przykładem wpływu okoliczności na interpretant, 
o którym mówi Michael Riffaterre, przykładem tego, jak to ''już powiedziane'' staje się 
elementem czegoś nowego i przybierać może rozmaite postacie. Trudno więc nie zgodzić się 
ze słowami  Hansa Georga Gadamera: Dzieła sztuki nie można tak po prostu odizolować od 
'przygodności' warunków dostępu do niego, w jakich się ono ukazuje. Ono samo należy do 
świata, któremu się prezentuje.713 

 

                                                      

710 Por. Polska Filharmonia Bałtycka, Program koncertu, Gdańsk 8 I 2006. 

711  np. 29 VIII 2005 r. w Warszawie odbył się koncert połączony z widowiskiem 
multimedialnym, zorganizowany  z okazji obchodów 25-lecia powstania Solidarności. Pośród 
wykonywanych utworów znalazł się m.in. Mars  w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod 
dyrekcją Łukasza Borowicza. 

712 Por. http://www.sonyclassical.com/music/89191/ 

713  Por. M. RIFFATERRE, op. cit.; cyt. za: M. NIECHWIEJ, Historia filozofii w sentencjach, Warszawa 
2003, s. 348. 
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