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WSTĘP 

W jedenastym numerze czasopisma „Prace Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna” publikujemy osiem artykułów. 

Ich tematyka jest dość zróżnicowana. Zeszyt otwierają, tradycyjnie już, teksty 

dotyczące analiz stylo-krytycznych utworów muzycznych. W pierwszej pracy, 

pt. Koncert fortepianowy d-moll op. 60 „Słowiański” Feliksa Nowowiejskiego  

w świetle twórczości fortepianowej kompozytora, Maryla Renat omawia naj-

pierw stan badań nad twórczością Nowowiejskiego, a następnie prezentuje re-

fleksję dotyczącą solowej muzyki fortepianowej kompozytora. Dalej w przed-

stawionej analizie koncertu Słowiańskiego Autorka dowodzi, że dzieło to stano-

wi syntezę wcześniejszych doświadczeń w zakresie muzyki fortepianowej No-

wowiejskiego.  

W kolejnym tekście, zatytułowanym Wątki polskie w mszach Jana A. Makla-

kiewicza i Tadeusza Maklakiewicza, Monika Karwaszewska opisuje mało znane 

kompozycje sakralne dwóch polskich kompozytorów tworzących w XX wieku.  

Katarzyna Babulewicz w pracy O traktorze pędzącym w rytm „Kalinki”. 

Folklor w filmach animowanych Europy Środkowo-Wschodniej powstałych  

w latach 1949–1984 porusza bardzo interesującą i aktualną tematykę dotyczącą 

muzyki filmowej. Autorka koncentruje się na roli folkloru muzycznego, który 

pojawia się w analizowanych filmach w różnych postaciach oraz na wymowie 

ideologicznej, z jaką wiąże się wykorzystywanie stylizacji muzyki ludowej  

w poszczególnych produkcjach.  

Zagadnienie recepcji muzyki poruszają Magdalena Dziadek i Michał Ja-

czyński. Ich praca pt. Występy Sergiusza Rachmaninowa w Polsce, oparta na 

źródłach prasowych, dotyczy kilkunastu koncertów, jakie Rachmaninow zagrał 

w Warszawie, Łodzi i Wilnie przed pierwszą wojną światową oraz w dwudzie-

stoleciu międzywojennym. Walory poznawcze tego artykułu są znaczące ze 

względu na brak wcześniejszych opracowań w tym zakresie.  

Marcin Tadeusz Łukaszewski kontynuuje tematykę podjętą wcześniej na 

łamach naszego czasopisma, poświęconą życiu i twórczości Wojciecha Łuka-

szewskiego. Tym razem koncentruje się na działalności tego kompozytora na 

terenie Śląska. Jego artykuł zatytułowany Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze 

Śląskiem dotyczy wieloaspektowych form działalności tego twórcy, jako kom-

pozytora, pedagoga, krytyka i działacza muzycznego na Górnym i Dolnym Ślą-

sku. Jak podkreśla Autor, mimo dość bogatej literatury na temat życia i twórczo-
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ści W. Łukaszewskiego, wątek jego kontaktów ze Śląskiem nie był dotychczas 

podejmowany w badaniach naukowych.  

Ukraińskie Autorki Luba Kijanowska-Kamińska i Olena Paris w artykule 

pt. Galicyjska wersja panslawizmu czeskich badaczy Lwowa w ujęciu Eugena 

Cehelskiego przedstawiają rozważania poświęcone zagadnieniom historii badań 

nad kulturą słowiańską w Galicji. Autorki koncentrują się na omówieniu pan-

slawistycznej etyczno-filozoficznej teorii czeskich badaczy i muzyków, która 

powstała w latach 40. i była kontynuowana do końca lat 70. XIX wieku. W arty-

kule zaprezentowano główne idee prac powstałych we Lwowie, które przedsta-

wione zostały przez ukraińskiego badacza Eugena Cehelskiego.  

Kolejna Autorka wywodząca się z Ukrainy, Ulyana Hrab, w artykule pt.  

Z historii stosunków polsko-ukraińskich w środowisku muzycznym Uniwersytetu 

Lwowskiego w pierwszych trzech dekadach XX wieku, skupia się na określeniu 

relacji Adolfa Chybińskiego, wybitnego polskiego muzykologa, kierownika 

Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego, z jego ukraińskimi studentami 

i współpracownikami. Podstawę opracowania stanowią: korespondencja, ofi-

cjalne dokumenty i osobiste wspomnienia Chybińskiego. 

Niniejszy zeszyt zamyka tekst Bogumiły Miki zatytułowany Wkład Polaków 

w londyński festiwal muzyki klasycznej „The Proms”. Artykuł ten ma charakter 

dokumentacyjny i dotyczy udziału polskich muzyków oraz wykonań muzyki pol-

skiej na znanym brytyjskim festiwalu o wieloletniej tradycji. Opracowanie to sta-

nowi niewątpliwie przyczynek do podjęcia dalszych badań w tym zakresie.  

Wszystkie teksty posiadają abstrakty w języku polskim i angielskim,  

a w przypadku tekstów Autorów ukraińskich zamieszczono również streszczenia 

w języku ukraińskim. Całość kończą noty o Autorach. 

 

Marta Popowska 
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Maryla RENAT  

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie  

Koncert fortepianowy d-moll op. 60 „Słowiański” 

Feliksa Nowowiejskiego w świetle twórczości 

fortepianowej kompozytora 

1. Przegląd twórczości fortepianowej Feliksa Nowowiejskiego  

w zarysie  

Twórczość fortepianowa Feliksa Nowowiejskiego stanowi nieznaczną część 

obfitego dorobku kompozytora, w którym pierwszoplanowe miejsce zajmują 

dzieła wokalno-instrumentalne, zwłaszcza oratoryjne oraz muzyka organowa. 

Celem niniejszego omówienia całokształtu dorobku fortepianowego twórcy Le-

gendy Bałtyku, poprzedzającego analizę Koncertu fortepianowego d-moll, jest 

ukazanie w pełnym świetle drogi rozwojowej w zakresie form i języka dźwię-

kowego, poczynając od kompozycji młodzieńczych, aż po ostatnie utwory forte-

pianowe, powstałe tuż przed koncertem. Tytułowe dzieło stanowi bowiem syn-

tezę, rekapitulację fortepianowego rozdziału w twórczości Nowowiejskiego. 

Poniższe rozważania obejmują ujęcie kompilacyjne wyników dotychczasowych 

badań, poszerzone o własne uwagi analityczne autorki niniejszego artykułu.  

Należy dodać, że kompozycje fortepianowe, choć niezbyt liczne, stanowią 

duży wachlarz gatunkowy w całokształcie spuścizny autora Roty. Mieszczą się 

one w czterech gatunkach. Są to: stylizacje tańców, ballady, utwory programowe 

oraz koncert fortepianowy. Dotychczas badania nad twórczością fortepianową 

Nowowiejskiego prowadziły: Hermenegilda Ratajczak, Magdalena Adamek- 

-Kurgan i Ilona Dulisz.  

Pierwsza z wymienionych autorek w 1977 roku ustaliła liczbę 27 utworów 

fortepianowych Nowowiejskiego, na podstawie zbiorów archiwum rodzinnego 

oraz depozytu w Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu. 

Tylko 12 z nich ukazało się drukiem. Analizując daty powstania i cechy techniki 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.01
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kompozytorskiej, H. Ratajczak wyodrębniła 3 okresy w dorobku fortepianowym 

kompozytora z datowaniem: 

— I okres (do ok. r. 1900) zawierający młodzieńcze utwory:  

 marsz Pod sztandarem pokoju (bez opusu);  

 Leichte klassische Und moderne Tänzchen op. 2 nr 3;  

 Preludium z 1905 r. (bez opusu). 

— II okres (do r. 1925), w którym mieszczą się liczne mazurki, ballady oraz 

utwory programowe:  

 utwory ujęte jako op. 20: 4 ballady, 6 mazurków, Treny nr 3, Baśń, Kartka  

z albumu nr 7;  

 ballada Obrazek z Normandyi op. 26 nr 3. 

— III okres (do r. 1941), w którym powstały:  

 miniatury (Preludium i Gawot) op. 57;  

 suita Obrazy słowiańskie op. 58;  

 Koncert fortepianowy d-moll „Słowiański” op. 60
1
. 

H. Ratajczak pokrótce omawia wymienione utwory pod kątem formy, zasad 

kształtowania i środków warsztatowych. W swym kompleksowym ujęciu tworzy 

podwaliny do dalszych, bardziej szczegółowych badań tego zagadnienia. 
Pianistka Magdalena Adamek-Kurgan dokonała nagrań większości utworów 

fortepianowych Nowowiejskiego. Opublikowała pracę pt. The unknown face of 

Feliks Nowowiejski: the piano works (wyd. Saarbrücken 2008) oraz komentarz 

płytowy, zawierający własne przemyślenia i uwagi, z punktu widzenia wykonaw-

cy
2
. W I rozdziale swej monografii o utworach fortepianowych przedstawia bio-

grafię kompozytora, w II – omawia chronologicznie kompozycje, wskazując na 

ich cechy stylistyczne, język dźwiękowy i środki techniki pianistycznej. W odróż-

nieniu od H. Ratajczak, w twórczości fortepianowej Nowowiejskiego wyszcze-

gólnia cztery okresy, z których I, II i IV pokrywają się z periodyzacją Ratajczak: 

— okres młodzieńczy, do 1898 roku (Apprenticeship Period), 

— okres eklektyczny (1905–1918) (Eclectic Period), 

— okres publicznej działalności (1919–1935) (Public Activity Period), 

— okres dojrzały (1935–1941) (Mature Period). 

W trzecim okresie publicznej działalności M. Adamek-Kurgan umiejscawia 

tylko 3 utwory, z których dwa są fortepianowymi transkrypcjami fragmentów 

dzieł scenicznych
3
. 

                                                 
1  H. Ratajczak, Utwory fortepianowe Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Muzyka fortepianowa II, 

Prace specjalne 12, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1977, s. 72–75. 

Autorka podaje, że w sporządzonym przez siebie zestawieniu stosowała numery opusowe wpi-

sane w poznańskim depozycie, zaznacza też, że materiał rękopiśmienny zawiera szereg korek-

tur dokonywanych ręką kompozytora lub innych osób. 
2  M. Adamek, Twórczość fortepianowa Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Feliks Nowowiejski, Piano 

Works 1, Acte Préalable 2002, AP 0085, komentarz płytowy, s. 6–11.  
3  M. Adamek-Kurgan, The Unknown face of Feliks Nowowiejski. The Piano Works, Verlag Dr. 

Müller, Saarbrücken 2008, s. 24. 
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Z kolei Ilona Dulisz swymi badaniami źródłowymi uzupełniła listę utworów 

młodzieńczych kompozytora, czemu poświęciła swoją publikację sprzed kilku lat
4
.  

1.1. Twórczość młodzieńcza  

Ilona Dulisz we wstępnych rozważaniach w swej publikacji informuje: 

Dotychczasowe badania nad muzyką fortepianową Feliksa Nowowiejskiego, przeprowa-

dzone przez Hermenegildę Ratajczak oraz Magdalenę Adamek, nie uwzględniają kilku 

najwcześniejszych utworów kompozytora, wydanych pod koniec XIX i na początku XX 

wieku, odnalezionych przez autorkę niniejszego tekstu5.  

W następnym zdaniu wymienia 6 pozycji, z których pierwsza – Reigentänze für 

die Kleinen op. 1 nr 5 – posiada identyczne tańce, co Leichte klassische und moder-

ne Tänzchen op. 2 nr 3, podawane przez H. Ratajczak. Autorka badań nad juweni-

liami Nowowiejskiego stwierdza, że układ części i nazwy tańców w obydwu wy-

mienionych zbiorach są identyczne, „ale treść muzyczna inna”
6
. Z uwag tych wyni-

ka, że początkujący kompozytor napisał dwa zbiory krótkich tańców o identycznym 

układzie części. Synowie kompozytora, Feliks Maria i Kazimierz, w swych wspo-

mnieniach o ojcu podają datę wydania owych najwcześniejszych prób:  

[…] w narożnym pokoiku […] swego rodzinnego domu w Barczewie, gdzie stał stary, 

rozklekotany fortepian […], rozpoczyna szkicować swe pierwsze muzyczne drobiazgi, 

które wydrukuje znacznie później pod tytułem Tańce dziecięce na fortepian (1914)7. 

Dalej zauważają w nich rezonans wielkich twórców przeszłości:  

Odszukujemy w tych miniaturach echa Mozarta i Schuberta, ale także przejęcie się nutą 

polską. Zbiorek zapisze kompozytor później jako swe opus 28. 

Magdalena Adamek-Kurgan, omawiając najwcześniejsze kompozycje, 

wskazuje na obecność rytmów polskich tańców narodowych, zawartych w Su-

icie op. 2 nr 3
9
. 

H. Ratajczak kreśli uwagi o języku muzycznym młodocianego kompozytora:  

Stosowane przez Nowowiejskiego w utworach I okresu typy linii melodycznych stano-

wią proste, najbardziej zasadnicze schematy ruchu melodycznego, uzależnione od rodza-

ju układów rytmiczno-metrycznych […]. W budowie melodii posługuje się najczęściej 

małymi krokami interwałowymi. […] W Polce op. 2 nr 3 korzysta Nowowiejski z moty-

wów pewnej czeskiej polki, a w Galopie […] wykorzystuje motywy melodyczne ruskiej 

                                                 
4  I. Dulisz, Młodzieńcze utwory fortepianowe Felixa Nowowieskiego (Feliksa Nowowiejskiego)  

z przełomu XIX i XX wieku, [w:] Muzyka fortepianowa. refleksja teoretyczna. Sztuka pianistyki, 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2012, s. 72–81. 
5  I. Dulisz, dz. cyt., s. 73. 
6  Tamże, s. 75. 
7  F.M. Nowowiejski, K. Nowowiejski, Dookoła kompozytora: wspomnienia o ojcu, Poznań 

1968, s. 50. 
8  Tamże, s. 51. 
9  M. Adamek-Kurgan, The Unknown…, s. 33. 
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pieśni ludowej. Pozostałe utwory opiera na własnych pomysłach melodycznych, […] 

charakteryzuje się nieskomplikowaną harmoniką, opartą na triadzie harmonicznej10.  

 

Przykład 1. Strona tytułowa Reigentänze für die Kleinen, wydanych przez wydawnictwo Konser-

watorium Thomasa Cieplika w Bytomiu11 

Znaczącą kompozycją okresu młodzieńczego jest marsz Pod sztandarem po-

koju, który w 1898 roku został nagrodzony na konkursie kompozytorskim  

w Londynie przez Towarzystwo Muzyczne „The British Musician”
12

. Londyń-

                                                 
10  H. Ratajczak, dz. cyt., s. 76. Warto już teraz odnotować spostrzeżenie, że drobnointerwałowa 

budowa struktur melodycznych pozostała w tematach ostatniego dzieła fortepianowego,  

w Koncercie d-moll.  
11  Konserwatorium w Bytomiu na Górnym Śląsku rozpoczęło działalność w 1910 roku i było 

prywatną, znaną szkołą muzyczną w tym regionie (I. Dulisz, dz. cyt., s. 75). Obecnie to wyda-

nie Tańców dla dzieci jest także dostępne w bibliotece Akademii Muzycznej w Katowicach.  
12  J. Tatarska, hasło: Nowowiejski Feliks, [w:] Encyklopedia muzyczna, red. E. Dziębowska, część 

biograficzna, n–pa, t. 7, PWM SA, Kraków 2002, s. 120. 
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ska nagroda otworzyła Nowowiejskiemu drzwi do dalszej kariery. Marsz posia-

da prostą budowę repryzową, utrzymany jest w radosnym tonie, melodyka 

kształtowana okresowo opiera się na miarowym, akordowym akompaniamen-

cie
13
. Utwór wzorowany był z pewnością na muzyce wojskowej i prawdopodob-

nie powstał w okresie służby, którą młody kompozytor odbywał po roku 1893, 

gdy jego rodzina przeprowadziła się do Olsztyna, po początkowym okresie na-

uki Feliksa w miejscowości Święta Lipka. Jan Boehm, biograf kompozytora,  

o tym okresie życia Nowowiejskiego pisze:  

Wiadomo, że Nowowiejscy zamieszkali w dolnej części miasta, między zamkiem a ko-

szarami, że Feliks zaciągnął się do II pułku grenadierów nr 4, do orkiestry. Nie chciał in-

nej pracy, czuł się na siłach, by sprostać wymaganiom zawodu muzyka orkiestrowego14.  

W następnych zdaniach Boehm podaje, że:  

[młody muzyk] grał na różnych instrumentach w owej orkiestrze, nadto w zespołach 

amatorskich […]. Zarabiał w ten sposób na utrzymanie rodziców i młodszego rodzeń-

stwa15.  

W kolejnej publikacji ten sam autor utrzymuje, że marsz mógł powstać póź-

niej, w trakcie studiów berlińskich Nowowiejskiego
16
. O dużej popularności 

marsza świadczy fakt transkrybowania go na różne rodzaje obsady (w tym na 

orkiestrę dętą). Magdalena Adamek w I woluminie swego albumu zamieściła  

2 marsze kompozytora, o których pisze tak: 

Słychać w nim młodzieńczy zapał, werwę [w marszu Pod sztandarem pokoju], a nawet 

dozę specyficznego humoru […]. Z kolei Marsz wojenny generała Dowbór-Kuśnickiego 

imponuje gęstą fakturą akordową i rozmachem. Godny, dostojny, wymaga od artysty na-

leżytego skupienia i powagi17.  

Owego drugiego marsza, utrwalonego przez Magdalenę Adamek, nie podaje 

H. Ratajczak w wykazie utworów fortepianowych.  

W ostatnich latach XIX wieku początkujący kompozytor wydawał kolejne 

utwory fortepianowe pod niemieckimi tytułami: 

                                                 
13  Marsz Pod sztandarem pokoju został opublikowany w trzech oficynach: w Lipsku, Londynie oraz 

w poznańskim wydawnictwie „Wesoła Nuta” (bez roku wydania) (I. Dulisz, dz. cyt., s. 74). 
14  J. Boehm, Feliks Nowowiejski (1877–1946). Zarys biograficzny, wyd. 2, Pojezierze, Olsztyn 

1977, s. 20.  
15  Tamże. 
16  J. Boehm, Feliks Nowowiejski: artysta i wychowawca, Olsztyn 1985, s. 31. 
17  M. Adamek, dz. cyt., s. 8. Tytuł tego marsza wymaga pewnej weryfikacji. Portal internetowy 

podaje nazwisko Józefa Dowbor-Muśnickiego (1867–1937), generała lejtnanta Armii Imperium 

Rosyjskiego i generała broni Wojska Polskiego, naczelnego dowódcy Sił zbrojnych Polskich  

w byłym zaborze pruskim. Wojskowy stopień generała lejtnanta otrzymał w 1917 roku. Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Dowbor-Mu%C5%9 [stan z 9.12.2016]. Nieprawi-

dłowo podane nazwisko generała w tytule utworu mogło wyniknąć z nieczytelności rękopisu 

utworu. Zagadkowa jest też data jego powstania, prawdopodobnie Nowowiejski skomponował 

go później niż w okresie młodzieńczym.  



14 Maryla RENAT 

— Vergissmeinnicht (Niezapominajka) op. 4, 1898–99;  

— Bachfischchenstraum (Marzenie rybki ze strumyka) op. 5;  

— Deutschlands Stolz Militärmarsch (Chluba Niemiec) op. 10, 1898;  

— Lottchen’s erstes Rendezvous, Charakterstück (Pierwsze spotkanie Lotty. 

Utwór charakterystyczny) op. 12;  

— Fee’n Märchen (Bajka o wróżkach) op. 13, 1899;  

— Zwei polnische Tänze (Dwa tańce polskie) op. 14, (a) Kozak nr 1, b) In der 

Ukraine (Na Ukrainie), 1898;  

— Bannerweihe. Militärmarsch (Poświęcenie sztandaru) op. 19, 1899;  

— Rautendelein – Marsch (Marsz sylfidy) op. 21, wyd. 1898;  

— Unter Adlers Schwingen (Pod skrzydłami orła) op. 25, 1899;  

— Bajazzo – Marsch (Marsz pajaców) op. 31, 1898;  

— Marsz PCK
18

. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, są to marsze i utwory o podtekstach 

programowych. Autorka szkicu o tych wczesnych kompozycjach zalicza je do 

nurtu zachowawczego, wyrastającego z XIX-wiecznej tradycji muzyki salono-

wej i dodaje:  

Przyjmują one najczęściej formę miniatury romantycznej. Opatrzone zostały pozamu-

zycznymi tytułami w większości o charakterze programowym, pełne są słownych do-

określeń nierzadko o poetyckich inspiracjach19.  

W dalszych uwagach podkreśla dużą rolę ornamentyki, różnic artykulacyj-

nych, techniki oktawowej i eksponowanie wysokiego rejestru fortepianu.  

W budowie formalnej najczęściej występuje układ repryzowy, z kontrastującą 

częścią środkową
20
. Są to oczywiście utwory tonalne, z wychyleniami do naj-

bliższych tonacji. Prosta faktura akordowo-figuracyjna – zgodnie z uwagami 

synów Nowowiejskiego – wskazuje na wzorce wczesnoromantyczne, na których 

zapewne bazowała edukacja muzyczna kilkunastoletniego przyszłego autora 

Legendy Bałtyku. „Muzyka fortepianowa Feliksa Nowowiejskiego – konstatuje 

Ilona Dulisz – chociaż funkcjonuje w nagraniach płytowych, jest w Polsce i na 

świecie ciągle mało znana i nieodkryta”
21

. 

1.2. Utwory fortepianowe drugiego okresu twórczości 

H. Ratajczak w swoim wykazie podaje 14 pozycji, powstałych według niej 

do roku 1925. Prawie wszystkie (oprócz jednego utworu) sygnowane są w obfi-

tym op. 20. Jej refleksja teoretyczna komentuje stronę warsztatową:  

Ballady Nowowiejskiego należy zaliczyć do liryki instrumentalnej, w której kompozytor 

kładzie nacisk na pierwszeństwo elementu melodycznego, mającego sugerować różno-

                                                 
18  Wykaz sporządzony według I. Dulisz (dz. cyt., s. 78) 
19  I. Dulisz, dz. cyt., s. 78. 
20  Tamże.  
21  Tamże, s. 80. 
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rodną treść wyrazową. Cechuje je zastosowanie polimorfizmu melodycznego, a więc me-

lodyki kantylenowej i ornamentacyjnej22.  

W kolejnych zdaniach odnosi się do budowy formalnej ballad, opartej na 

wariantowanym układzie repryzowym lub dwuczęściowym binarnym typu AB. 

Język harmoniczny określa jako „oparty na zdobyczach neoromantycznych”, 

podkreślając ruchliwość modulacyjną, obecność chromatycznych przesunięć 

jako czynników kształtowania. Wskazuje też na obecność elementów ilustracyj-

nych (imitacja carillonu w Balladzie nr 2)
23

. M. Adamek-Kurgan do drugiego 

okresu zalicza m.in. Ballady op. 20 nr 1 i 2, Preludium d-moll oraz Treny op. 20 

nr 3. Pianistka zauważa ich specyficzne właściwości melodyczno-harmoniczne: 

These Works are mosty grounded in the post – Romantic musical style, especially in ter-

ms of Nowowiejski’s treatment of melody and harmony. In these works modulations and 

key shifts often serve as a means expand particular sections […]. With regard to melody, 

Nowowiejski often tends to repead one motive (or short phrase) throughout the whole 

piece, each time adding new colour through different harmonization24. 

[Utwory te należą do stylistyki postromantycznej, a zwłaszcza w traktowaniu melodyki  

i harmoniki. W tych utworach modulacje i przesunięcia tonalne służą jako środek rozwo-

ju odcinków formy. W melodyce Nowowiejski często skłania się do powtarzania jednego 

motywu (lub krótkiej frazy) w toku całego utworu, każdorazowo dodając nową kolory-

stykę i różnicując harmonizację (tłum. M. Renat)]. 

W dalszych rozważaniach autorka zwraca uwagę na inspiracje twórczością 

Chopina, Liszta i Wagnera w kompozycjach z lat 1905–1918, podając przykłady 

bezpośrednich podobieństw utworów Nowowiejskiego do konkretnych dzieł 

tychże romantyków. I tak: 

— Baśń z op. 20 wykazuje spore zbieżności fakturalno-melodyczne z Etiudą 

As-dur op. 25 nr 1 Chopina, 

— Ballada cis-moll op. 20 nr 1 w ukształtowaniu tematu nawiązuje do Etiudy  

c-moll op. 10 nr 12 Chopina, 

— otwierający motyw Trenów op. 20 nr 3 wykazuje znaczne podobieństwo do 

Wstępu do „Tristana i Izoldy” Wagnera, a w odcinkach wirtuozowskich 

wzoruje się na środkach techniki Liszta, 

— Preludium d-moll wykazuje znaczne podobieństwo do Preludium e-moll  

op. 28 nr 4 Chopina
25

. 

W komentarzu płytowym ta sama autorka spojrzała na ballady Nowowiej-

skiego okiem wykonawcy i podkreśliła duże bogactwo wyrazowe tych utworów: 

Zadziwiające, że każda z ballad Nowowiejskiego wnosi za każdym razem coś nowego do 

świadomości wykonawcy. Kompozytor nakreślił swe dzieła szerokim, epickim łukiem, 

nierzadko zestawiając ze sobą obszerne fragmenty pełne kontrastów fakturalnych […]. 

                                                 
22  H. Ratajczak, dz. cyt., s. 76. 
23  Tamże. 
24  M. Adamek-Kurgan, The Unknown…, s. 33. 
25  Tamże, s. 34–42. 
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Nowowiejski wyraża emocje poprzez gęstą fakturę akordową […], szeroko rozłożone 

arpeggia i skrajnie pojmowaną dynamikę, aż do granic możliwości fortepianu26.  

W omawianym tu obszernym op. 20 znajduje się także 6 mazurków, wszyst-

kie figurują pod nr 5. Taktyka kompozytora, polegająca na ujmowaniu kilku 

utworów pod jednym numerem danego opusu, utrudnia ich klasyfikację i upo-

rządkowanie. Pośród owych 6 mazurków aż 3 są w tej samej tonacji a-moll. 

Dlatego posiadają one swoją wewnętrzną podnumerację; niektóre z nich w ręko-

pisie zawierają nr opusowy, a niektóre mają podany tylko ów wewnętrzny nu-

mer. Ponadto kompozytor często tworzył dwie wersje tego samego utworu, i to 

pod różnymi nazwami, czego dowodzą autografy Nowowiejskiego.  

Autorka niniejszego artykułu dokonała analizy wybranych utworów forte-

pianowych tego kompozytora, zmikrofilmowanych w Bibliotece Narodowej  

w Warszawie. A były to:  

— Mazurki: nr 1 fis-moll, nr 2 a-moll, nr 3 d-moll, nr 4 a-moll, 

— 2 utwory o nazwie Alla polacca, będące drugą wersją Mazurków: fis-moll  

nr 1i a-moll nr 4
27

, 

— 2 części suity Obrazy słowiańskie, cz. II Korowody na cześć Łady, cz. III 

Nad prochami Arkony (tytuł w autografie, H. Ratajczak podaje nazwę tej 

części Gontyna w Arkonie)
28

. 

Bez wątpienia nad mazurkami, sąsiadującymi w jednym opusie z balladami, 

czuwa duch Chopina. Można wysnuć hipotezę, że chopinowska inspiracja zade-

cydowała o złączeniu tych utworów w jeden duży opus. Mazurki odzwierciedla-

ją (tak jak mazurki Chopina) model stylizacji trzech tańców: mazura, kujawiaka 

i oberka. Punktowany rytm mazura, mocno akcentują mazurki: nr 3 d-moll i nr 4 

a-moll. Słusznie zauważa H. Ratajczak, że najbardziej interesujący jest Mazurek 

nr 1 fis-moll o rondowej formie ABA1B1A2 + koda. Pozostałe mazurki wypo-

wiadają się w formie repryzowej. Budowa każdego z nich jest standardowa – 

nowe ogniwo wyznacza zmiana tonacji, tempa, nowa myśl muzyczna i zmiana 

postaci faktury (Nowowiejski stosuje praktykę przeniesienia melodii prowadzą-

cej do partii lewej ręki). H. Ratajczak swą krótką charakterystykę sprowadza do 

recepcji elementów typowo ludowych:  

Mazurki Nowowiejskiego […] można zaliczyć do tańców chłopskich, gdyż mają zna-

miona typowe dla muzyki ludowej. Operują krótkimi frazami w oparciu o zróżnicowany 

akompaniament harmoniczny, imitujący dźwięki basetli w postaci burdonowej kwinty29.  

                                                 
26  M. Adamek, Twórczość fortepianowa Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Feliks Nowowiejski, Piano 

Works 1, Acte Préalable 2002, AP 0085, komentarz płytowy, s. 6–11.  
27 Pierwszy z nich posiada w bibliotecznej karcie katalogowej adnotację „Hommage a Chopin”, 

chociaż w rękopisie tegoż Alla polacca brak takiego podtytułu. 
28 Mamy tu zatem kolejną nieścisłość, prawdopodobnie wynikającą ze stanu rękopiśmiennych 

źródeł i taktyki samego Nowowiejskiego – tworzenia dwóch wariantów tej samej kompozycji 

lub też dwóch wariantów tytułów.  
29  H. Ratajczak, dz. cyt., s. 77. 
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Anna Nowak, autorka monografii o mazurku fortepianowym w muzyce pol-

skiej XX wieku, szeroko omawiając zagadnienie recepcji wzorca chopinowskie-

go w tym gatunku, ukazuje liczne rozwiązania i strategie kompozytorskie ro-

dzimych twórców XX-wiecznych. Ogromna „mazurkowa” spuścizna polska (ok. 

500 utworów) nie pozwoliła autorce na bliższe przedstawienie wszystkich jego 

„reprezentantów”, w tym mazurków Nowowiejskiego. Dlatego jego nazwisko 

pojawia się w monografii tylko w wyliczeniach przy okazji uwag o charakterze 

syntetycznym. W rozdziale dotyczącym składni i formy autorka konstatuje: 

Podobnie jak w mazurkach Chopinowskich, zasadą było szeregowanie myśli muzycznych. 

Zasada ta, powiązana z symetrią formalną, określała charakter porządku składniowego 

większości skomponowanych wówczas utworów. Czterotaktowy moduł, który Chopin za-

chował jako podstawową jednostkę formy w całej twórczości mazurkowej, służył kompo-

zytorom do tworzenia różnych wariantów formy addytywnej […]. Regularne następstwo 

czterotaktowych odcinków zdaniowych okazało się więc istotną własnością konstrukcyjną 

mazurków pisanych językiem tonalnym dur-moll, czego przykładem są kompozycje Melce-

ra, Niewiadomskiego, Łabuńskiego, Nowowiejskiego, Szeluty, Nawrockiego…30 

Moduł czterotaktowy faktycznie „obowiązuje” stale w mazurkach Nowo-

wiejskiego. Narracja, wszak silnie wariantowana melorytmicznie i fakturalnie, 

konstytuowana jest ciągle następstwami czterotaktowych zdań. Nie zakłóca tych 

następstw nawet intensywna chromatyka.  

W dalszych rozważaniach Anna Nowak przedstawia trzy strategie dziedzi-

czenia „Chopinowskiego dzieła”, z których druga, określona jako „nawiązywa-

nie do Chopinowskiego idiomu stylistycznego przez i n t e g r o w a n i e  

j e g o  e l e m e n t ó w  z  m u z y k ą  w ł a s n ą”,  jest udziałem Nowo-

wiejskiego, aczkolwiek zbliża się on do strategii naśladowczej, wymienionej 

przez autorkę w pierwszej kolejności
31
. Według niej czynnikami decydującymi o 

przynależności do strategii integracyjnej są: rozbudowany język harmoniczny, 

oryginalne melodie, nowe formuły ruchowe i rozwiązania formalno-fakturalne
32

. 

Zwróćmy uwagę na niektóre z nich. Oprócz typowo ludowych cech oraz ele-

mentów zapożyczonych od Chopina mazurki z op. 20 zawierają wiele wyrafi-

nowanych środków w melodyce i harmonice. Warto na nie spojrzeć, gdyż same 

w sobie konstytuują indywidualne cechy warsztatowe języka Nowowiejskiego – 

o wysokiej powtarzalności. Przez swą dużą częstotliwość zyskują status cech 

idiolektycznych. W melodyce powtarzającym się mikroelementem są rytmy 

triolowe (ósemkowe i szesnastkowe), stosowane w głosie głównym, jak i w gło-

sach kontrapunktujących (w klasyfikacji Anny Nowak triole są charakterystycz-

nymi składnikami tzw. intonacji kujawiakowych
33

). 

                                                 
30  A. Nowak, Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku, Musica Iagellonica, Akademia 

Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 175.  
31  Tamże, s. 181. 
32  Tamże, s. 184.  
33  Tamże, s. 166. 
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Przykład 2. Feliks Nowowiejski, Mazurek fis-moll nr 1 op. 20 nr 5, takty 13–18. 

W powyższym przykładzie interesującym „chwytem” stylizacyjnym jest 

„odwrócona” formuła akompaniująca, w której na pierwszą część taktu przypada 

struktura w wyższym rejestrze, a na drugą i trzecią miarę burdony kwintowe. 

Specyficzną jest również w fakturze fortepianowej ornamentyka w postaci drob-

nych figur pasażowych, często umiejscowiona pomiędzy strukturami akordo-

wymi. Struktury akordów posiadają następną właściwość idiomatyczną –  

w postaci dodawanych sekund w funkcji kolorystycznej (por. przykład 2),  

a w organizacji przebiegów harmonicznych technika paralelnych przesunięć: 

 

Przykład 3. Feliks Nowowiejski, Mazurek a-moll nr 4, takty 55–57. 

Wskazane tu środki warsztatowe są silnie wyeksponowane w ostatnich 

utworach (zwłaszcza w Koncercie fortepianowym) i stanowią zespół cech indy-

widualnych języka Nowowiejskiego. Uwypuklenie czynnika kolorystycznego 

było konsekwencją próby modernizacji warsztatu poprzez nawiązanie do francu-

skiego impresjonizmu (techniki Debussy’ego). 

Jeszcze w tym samym opusie 20 zawarte zostały 3 utwory o podtekście pro-

gramowym. Pierwszy z nich, Treny, jest muzyczną reminiscencją słynnych ża-

łobnych wierszy Jana Kochanowskiego i odzwierciedleniem osobistej tragedii 

kompozytora (analogicznej do tragedii polskiego wieszcza doby odrodzenia), 

jaką była śmierć córki Wandy. Stąd pełna smutku dedykacja „Cieniom mojej 

ukochanej córeczki Wandy”. Treny mają charakter fantazji koncertowej o bar-

dzo przejmującym charakterze wyrazowym. Kompozycja ta została opracowana 

także w wersji kameralnej (fortepian, skrzypce, harfa)
34

 . Kolejne utwory quasi- 

                                                 
34  Wydana była w Berlinie w 1918 roku (Triumph – Verlag) z dwujęzycznym tytułem: niemiec-

kim i polskim (H. Ratajczak, dz. cyt., s. 74, 76). 
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-programowe to Baśń i Kartka z albumu, łączące romantyczną wyrazowość  

z impresjonistyczną kolorystyką.  

Ostatni z utworów powstałych w środkowym okresie twórczości – Obrazek  

z Normandyi op. 26 nr 3 jest – według relacji H. Ratajczak – skomponowany na 

tym samym materiale melodycznym, co Kartka z albumu, z odmienną jedynie 

oprawą metrorytmiczną i tonalną
35

. 

Trzecim ukłonem Nowowiejskiego w stronę wzorca Chopina są jego prelu-

dia. Wcześniejsze Preludium nr 1 powstało w 1915 roku i było przypuszczalnie 

inspirowane Preludiami a-moll i e-moll Chopina, czego dowodzą wyraźne 

wpływy już to w warstwie materiałowej
36
. I znów Preludium to posiada dwie 

wersje
37

 – w drugiej wersji skojarzenia z pierwowzorem Chopinowskim są jeszcze 

wyraźniejsze, język jest bardziej schromatyzowany. Drugie Preludium pochodzi  

z 1937 roku, zatem należy już do trzeciego okresu twórczości fortepianowej.  

Magdalena Adamek-Kurgan uznaje utwory ostatniego, dojrzałego okresu za 

reprezentatywne dla stylu kompozytora. Odnośnie do ich stylistyki stwierdza:  

On the other hand, their musical language reveals strong influences of German postromanticism 

and impressionism [Język muzyczny łączy niemiecki postromantyzm z impresjonizmem].  

Szczególnie podkreśla obecność paralelizmów akordowych
38

.  

1.3. Trzeci okres twórczości fortepianowej 

Preludium nr 1 i Preludium a-moll nr 2 dzielą aż 22 lata. W melodyce dru-

giego Preludium znajdujemy zwroty nawiązujące do klimatu mazurków Szyma-

nowskiego. Rozluźnieniu ulegają tu związki tonalne, zestawiane są motywy 

niespokrewnione, występują pochody kwartowo-kwintowe w harmonice oraz 

silna chromatyka. Cechy te świadczą o wyjściu kompozytora poza neoroman-

tyczny krąg środków wyrazowych.  

Głównym utworem ostatniego okresu, poprzedzającym Koncert d-moll, są  

3-częściowe Obrazy słowiańskie, skomponowane w 1940 roku. I część suity- 

-tryptyku nosi tytuł Poezja starego Krakowa. Według informacji przekazanej 

przez syna kompozytora, Kazimierza, utwór ten przedstawia myśli o zamku 

wawelskim i królowej Jadwidze oraz zabawy rybałtów
39

. Materiał tej części, 

bogaty melodycznie, posiada taneczny charakter. Wyróżnia się w nim punktowany 

motyw, który staje się mottem kompozycji, przeplatanym figuracyjnymi rozszerze-

niami. Przyjmuje postać swobodnie kształtowanej formy ewolucyjnej
40

. W dwóch 

                                                 
35  H. Ratajczak, dz. cyt., s. 76. 
36  Melodyka wzorowana jest na Preludium a-moll, formuła akompaniująca łudząco jest podobna 

do Preludium e-moll Chopina.  
37  Adamek-Kurgan w swym albumie nagrała obydwie wersje. 
38  M. Adamek-Kurgan, The Unknown…, s. 50. 
39  H. Ratajczak, dz. cyt., s. 75. 
40  Materiał dźwiękowy tego obrazu Nowowiejski wprowadził w środkowym ogniwie II części 

Koncertu fortepianowego, noszącej identyczny podtytuł. 
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kolejnych częściach Nowowiejski – podobnie jak w operze Legenda Bałtyku – 

przywołuje wierzenia i postacie kultowe z dziejów dawnych Słowian. II część – 

Korowody na cześć Łady – jest jedyną opublikowaną częścią Obrazów (PWM, 

Kraków 1976)
41

. 

Korowody na cześć Łady są zbudowane z 5 odcinków, powiązanych materia-

łowo: ABCA1B1 + koda. Otwierające ogniwo A (Andantino) z figuratywną, or-

namentalną melodyką i prostą harmoniką rozwija się swobodnie, często wyko-

rzystując ruch triolowy. To dźwiękowa inkarnacja samego bóstwa. Ogniwo B, 

wychodzące z miarowego rytmu (Allegro risoluto), przechodzącego w zmienne 

figury, zdąża do właściwego tanecznego tematu, opartego na miarowym rytmie 

(charakterystyczne sekundy w akompaniamencie staccato). Przedstawia tanecz-

ne, korowodowe obrządki prymitywnego ludu („temat obrzędów”). Trzecie 

ogniowo – C (Meno mosso) – spowolnieniem narracji oddaje klimat guseł i za-

klęć. Treści dwóch pierwszych ogniw powracają w nowych, rozbudowanych 

fakturalnie wersjach (np. B1 podaje „temat obrzędów” z transpozycją o tercję  

i w zdwojeniach akordowych). Koda jest wirtuozowskim podsumowaniem 

utworu i ubraną w zdublowane piony akordowe apoteozą „tematu obrzędu”.  

 

a) „temat obrzędów” w ogniwie B, takty 37–40. 

 

b) „temat obrzędów” w kodzie, takty 100–103. 

Przykład 4. Feliks Nowowiejski, Korowody na cześć Łady. 

                                                 
41  Podłożem ideowym utworu jest mit o starosłowiańskim bóstwie imieniem Łada, o którym pisał 

słynny kronikarz Jan Długosz. Tenże podaje Ładę na drugim miejscu w swoim wykazie bóstw. 

Łada był wodzem i bogiem wojny, a pradawni Słowianie oddawali mu cześć dzikimi obrządkami. 

Bóstwo Łada było wspomniane także przez innego kronikarza, Macieja Miechowitę, oraz w XVI- 

-wiecznej Powieści świętokrzyskiej, utrzymującej, że Łada wraz z bóstwami Boda i Lela był 

czczony na Łysej Górze, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ada_(b%C3%B3stwo 

[stan z 6.12.2016]. 
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Zastosowane tu środki techniczne: falista, ornamentalna melodyka, synko-

powana motywika, szerokie pasaże, paralelnie przesuwane akordy, są sygnaturą 

późnego stylu Nowowiejskiego.  

Trzeci obraz, zatytułowany Nad prochami Arkony (inna nazwa: Gontyna  

w Arkonie), pozostał w rękopisie. Inspiracją utworu jest pamięć o historii za-

chodniosłowiańskiego plemienia Ranów, żyjącego w epoce wczesnego średnio-

wiecza
42

.  

Utwór posiada swobodny układ formy (3 fazy + koda). Każdą fazę wyznacza 

zmiana agogiczna i zmiana metrum. Język dźwiękowy, podobny do poprzednich 

obrazów, porusza się w rozszerzonej tonalności, choć czyni wyraźny postęp  

w stronę kolorystyki (duża rola drobnych figuracji i szeregów pasażowych).  

Obrazy słowiańskie, jak i następujący po nich Koncert fortepianowy d-moll  

z podtytułem Słowiański są wyrazem dużej atencji kompozytora do muzycznej 

kultury narodów słowiańskich, a wątki ludowo-słowiańskie często pojawiały się 

w liryce wokalnej Nowowiejskiego oraz w większych formach oratoryjnych.  

2. Koncert fortepianowy d-moll „Słowiański” op. 60 

Koncert fortepianowy d-moll op. 60 należy do ostatnich utworów Nowo-

wiejskiego. Powstał w 1941 roku podczas pobytu kompozytora w Krakowie, 

gdzie schronił się przed represją okupantów. Pierwsze lata II wojny światowej to 

czas, w którym autor Legendy Bałtyku kończy swoją drogę twórczą. W tym 

okresie powstały również ostatnie koncerty organowe, poemat In paradisum na 

organy, pieśni solowe, w tym pieśni do słów ludowych Malowanki ludowe oraz 

pieśń o wymownym tytule Muzyka mojej duszy, również skomponowana w 1941 

roku
43

. Jan Boehm, biograf kompozytora, zaznacza: „Wszystkie te utwory po-

wstały inspirowane miłością do kraju ojczystego oraz ideą wspólnoty słowiań-

skiej”
44

. W tym samym akapicie komentuje Koncert fortepianowy jako „pełen 

reminiscencji różnych rytmów ludowych i melodii o zabarwieniu lechickim”
45

.  

Koncert d-moll to dzieło dużego formatu, wręcz monumentalne. Zbudowany 

jest z trzech obszernych części: Allegro moderato, Adagio-Andantino, Finale. 

Grave-Maestoso. Allegro con fuoco. Każda z części posiada formę złożoną  

z wielu epizodów. Czynnikiem spajającym, integrującym we wszystkich ustę-

                                                 
42  Arkona, położona na półwyspie Wittow, była centralnym grodem obronnym Ranów, otoczo-

nym z trzech stron urwiskiem. W II połowie XII wieku gród ten został zdobyty i zniszczony 

przez duńskiego króla Waldemara I po to, by region Ranów przyjął chrześcijaństwo. Arkona 

była ośrodkiem kultu boga Świętowita. Miał on swoją świątynię, strzeżoną przez wojowników, 

w której znajdował się posąg bóstwa i skarbiec, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkona 

[stan z 6.12.2016]. 
43  J. Tatarska, hasło: Nowowiejski Feliks, s. 120.  
44  J. Boehm, Feliks Nowowiejski (1877–1946)…, s. 115. 
45  Tamże.  
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pach jest materiał tematyczny, a dokładnie ten sam gatunek melodyki. Pomiędzy 

nimi istnieje wyraźne pokrewieństwo, a między częścią I i III – jedność tema-

tyczna, mianowicie ostatnia fraza pierwszego tematu I części została zastoso-

wana jako naczelny temat III części, funkcjonujący w niej niemalże jako ostina-

to, poddany niezwykle wszechstronnej pracy tematyczno-motywicznej. Integra-

cję tematyczną autor Roty konsekwentnie stosował także w symfoniach i koncer-

tach organowych, na co zwraca uwagę Jerzy Erdman:  

Dążność do integracji formy jest dla Nowowiejskiego charakterystyczna – pod tym 

względem występuje on jako duchowy spadkobierca Liszta. Integracja uzyskiwana jest 

poprzez powiązanie tematyczne i dramatyczne części […]. Zauważyć należy też duże 

bogactwo idei Nowowiejskiego przy indywidualnym kształtowaniu każdego dzieła  

w sposób nieschematyczny, przy mistrzowskim opanowaniu różnych form i technik 

kompozytorskich46. 

Autor pracy wielokrotnie podkreśla przynależność twórczości Nowowiej-

skiego do dziedzictwa romantycznego. Akcentuje fakt, że „był jedynym kompo-

zytorem organowym doby neoromantycznej, u którego programowość stanowiła 

jedną z najważniejszych cech osobowości twórczej”, oraz że działał w oderwa-

niu od głównych prądów funkcjonujących w jego czasach w muzyce organowej, 

a źródłem inspiracji była dla niego późnoromantyczna twórczość orkiestrowa
47

. 

Znamiona programowości przejawiały się także w powyżej omówionych utwo-

rach fortepianowych.  

2.1. Klasyfikacja stylistyczna Koncertu fortepianowego d-moll 

Pierwsza i jedyna komentatorka utworu – H. Ratajczak – na wstępie swojego 

omówienia stwierdza, że „z racji konstrukcji reprezentuje on, podobnie jak 

przeważająca ilość koncertów fortepianowych powstałych na początku XX wie-

ku, neoklasyczny kierunek rozwojowy o tradycyjnym trzyczęściowym układzie 

z formą sonatową w części I”
48

. Anna Nowak w II rozdziale swej monografii 

(dotyczącej formy koncertu instrumentalnego polskich twórców II połowy XX 

wieku), skrótowo ukazującym polską twórczość koncertową I połowy XX wie-

ku, określa przynależność koncertów Nowowiejskiego do dzieł pisanych języ-

kiem postromantycznym
49
. Począwszy od obsady orkiestry (bardzo rozbudowa-

nej), poprzez rozmach formy i język harmoniczny odczytujemy jednoznacznie  

w Koncercie d-moll typowo neoromantyczny styl wypowiedzi, wzbogacany 

fragmentarycznie subtelną kolorystyką.  

Przytoczmy jeszcze ogólne uwagi na temat całokształtu twórczości Nowo-

wiejskiego pióra Janiny Tatarskiej:  

                                                 
46  J. Erdman, Polska muzyka organowa epoki romantycznej, Konsultacja, Warszawa 1994, s. 292. 
47  Tamże, s. 295. 
48  H. Ratajczak, dz. cyt., s. 79. 
49  A. Nowak, Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku, Akademia Muzyczna im. F. No-

wowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, s. 34.  
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Twórczość Nowowiejskiego wyrosła na gruncie różnorodnych źródeł: polskiej tradycji 

(eksponując jej pierwiastek narodowy w wymiarze ludowym, religijnym, literackim), 

kształtowała się pod wpływem kultury muzycznej niemieckiej (Wagner, Strauss, 

Bruckner) oraz częściowo francuskiej. Opowiadając się za tradycyjnymi wartościami, na-

leży do nurtu konserwatywnego w muzyce polskiej I połowy XX wieku. Język muzyczny 

Nowowiejskiego charakteryzuje się swobodą w operowaniu typowo późnoromantycz-

nymi, konwencjonalnymi środkami techniki kompozytorskiej. Przejmuje wzorce kla-

syczne dotyczące cyklu sonatowego […]. Bliskie mu były także wzorce romantyczne, 

dotyczące form swobodnych, wyrosłych z ducha improwizacji organowej, nierzadko wy-

znaczonych programem pozamuzycznym. Kształtuje swój styl, zespalając szereg różno-

rodnych, odmiennych gatunkowo i stylistycznie elementów50.  

Wyszczególnione powyżej cechy, a zwłaszcza wymienione w ostatnim zda-

niu, znajdują pełne zastosowanie w Koncercie d-moll.  

 

Przykład 5. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll op. 60, strona tytułowa rękopisu.  

2.2. Architektonika Koncertu d-moll  

Budowa poszczególnych części wykazuje w ogólnym planie związki  

z kształtem tradycyjnych form, lecz potraktowane są one z dużą swobodą. Dlatego 

utwór ten przedstawia się jako wielowątkowa fantazja na fortepian z orkiestrą.  

                                                 
50  J. Tatarska, hasło: Nowowiejski Feliks, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhaj-

ski, t. 2: Biogramy, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Mu-

zyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 676–677.  
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I część, Allegro moderato, w sensie formalnym jest najbardziej tradycyjna. 

Spełnia normy formy sonatowej z dualizmem tematycznym i układem trzech 

ogniw, tyle że są one poszerzone epizodami o charakterze improwizacyjno-

wirtuozowskim. Jest bardzo obszerna, liczy 406 taktów.  

Ekspozycję otwiera potężne 4-taktowe tutti orkiestrowe na akordzie A-dur, 

trzymanym w długich wartościach. Po nim kwintet smyczkowy intonuje główny 

temat. W rysunku melodycznym jest on prosty, epicki w charakterze, posługuje 

się postępami drobnointerwałowymi. Towarzyszy mu warstwa kontrapunktująca 

w grupie dętej. Rozwinięty do kulminacji wprowadza partię solową. Fortepian 

wstępuje z krótką kadencją, powtarzającą ten sam, co we wstępie orkiestry sze-

reg akordów i oktaw. Figuracyjny łącznik prowadzi do solistycznej prezentacji 

tematu w odmiennym, parafrazującym ujęciu w fakturze polifonizującej.  

 

Przykład 6. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, część I, pierwszy temat w partii 

fortepianu, takty 23–31. 

W dalszym rozwoju płaszczyzny pierwszego tematu następuje przetwarzanie 

wyodrębnionych motywów, z zastosowaniem techniki imitacji. Pracy przetworze-

niowej poddawane są naprzemiennie pierwsza i druga fraza tematu w głosach 

orkiestrowych, fortepian ornamentuje lekkimi figuracjami. Stopniowe zagęszcza-

nie faktury i nasilanie chromatyki prowadzą do kulminacji appasionato, w której 

smyczki intonują wariant melodyczny pierwszej frazy tematu (fortepian prowadzi 

oktawowe figuracyjne ornamenty). Płaszczyzna pierwszego tematu obejmuje 81 

taktów. Jej faza przetworzeniowa pełni funkcję łącznika do drugiego tematu. 

Drugi temat wnosi zmianę tonacji na jednoimienną D-dur oraz zmianę tempa 

z Allegro moderato na Lento. Pierwsze podanie tematu ukazuje się w partii soli-

sty, z adnotacją dolce. Odznacza się łagodną linią, posiada 8-taktową budowę 

okresową. Temat powtarzają flet z klarnetem, przy wtórze figuracji fortepianu. 

Wzorem płaszczyzny pierwszego tematu następuje jej ewolucyjny rozwój,  

w którym przetworzeniowym zabiegom poddana jest głównie fraza następnika, 

wielokrotnie powtarzana od różnych stopni. Płaszczyzna drugiego tematu jest 

krótsza, obejmuje 48 taktów.  
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Przykład 7. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, część I, drugi temat w partii forte-

pianu, takty 82–91. 

Przetworzenie właściwe rozpoczyna się po krótkiej, solowej sekwencji for-

tepianu. Początkowo „oddaje głos” smyczkom, kontynuującym motywikę tema-

tu drugiego w rozdzielonych partiach divisi. Zasada pracy przetworzeniowej 

pozostaje ta sama, co w ekspozycji: wielokrotne projekcje fraz lub pojedynczych 

motywów, z niewielkimi zmianami interwałowymi. Prowadzone są przez in-

strumenty orkiestry, dopełniane planem figuracyjnym fortepianu (częsta techni-

ka oktawowa w wysokim rejestrze). W końcowej fazie przetworzenia grupa dęta 

intonuje nowy, marszowy temat, a po nim przeplatają się jeszcze przekształcone 

motywy pierwszego tematu. 

Repryzę (od taktu 189) otwiera fortepian, wykonując główny temat z od-

miennym niż w ekspozycji towarzyszeniem orkiestry. Łącznik ukazuje motywy 

tematu w partii orkiestry, z nieodłącznymi figurami fortepianu i pochodami 

chromatycznymi. Drugi temat przedstawia się w repryzie w postaci przestawio-

nych zdań: najpierw eksponowana jest pierwsza fraza następnika, po niej w so-

lowym epizodzie fortepian podejmuje frazę poprzednika. W repryzie drugi temat 

występuje w tonacji F-dur. Dalszy tok wypełnia fortepianowy epizod improwi-

zacyjny, prowadzący do kadencji. Kadencja nawiązuje do szeregu akordów  

z początku części, po których pojawiają się motywy drugiego tematu, będące 

osnową materiałową kadencji. Kolejne muzyczne myśli repryzy to marszowy 

temat z przetworzenia i materiał pierwszego tematu w postaci przekształconej, 

ostatniej frazy. Warto tu nadmienić, że ta postać fragmentu pierwszego tematu 

będzie przyjęta jako temat III części. I część wieńczy rozbudowany epilog i po-

wrót tonacji d-moll. I tu ponownie przewijają się motywy pierwszego tematu  

w potoku figuracyjnych sekwencji.  
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Patrząc całościowo na tę część, widzimy szeroko zakrojony poemat. Liczne 

powtórki fraz tematycznych zapewniają jednolitość materiałową i spójność nar-

racji. Są one stale przeplatane improwizacyjnymi „wstawkami” odchodzącymi 

od materiału tematycznego. Zatem I część syntetyzuje formę sonatową ze swo-

bodną fantazją, z silnymi akcentami wirtuozowskimi.  

 

Przykład 8. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, część I, fragment fortepianowej 

improwizacji w przetworzeniu, takty 158–162. 

II część, Adagio–Andantino z podtytułem Poezja starego Krakowa ujęta 

została w dwudzielną formę AB.  

Ogniwo A, Adagio w tonacji A-dur, rozpoczyna się 9-taktowym wstępem 

solowym fortepianu w postaci melodycznego, lirycznego tematu z kontrapunk-

tem dolnego głosu. Następuje zmiana tonacji na a-moll, w której grupa I skrzy-

piec intonuje nowy temat tranquillo, który jest właściwym tematem II części. 

Przyjmuje oprawę polifonizującą całego kwintetu, z techniką korespondencji 

motywicznej. 

 

Przykład 9. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, część II, temat ogniwa A, takty 

14–18. 

W dalszym toku następują dialogi fortepianu z grupami instrumentów orkie-

stry. Kompozytor wysnuwa pochodne wątki melodyczne, które dopełniają 

płaszczyznę tematyczną. Partia solisty wchodzi w improwizacyjne ornamento-

wanie, ważny jest też udział harfy i czelesty, dublującej akordy fortepianu, nada-

jąc mu specyficznego, subtelnego kolorytu. Swobodne parafrazowanie wypełnia 

dalszą, ciągłą narrację pierwszego ogniwa.  
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Ogniwo B, Andantino, wprowadza autocytat: materiał pierwszego utworu 

suity Obrazy słowiańskie, przypomnijmy, zatytułowanego Poezja starego Kra-

kowa, który został przeniesiony do II części Koncertu. Tworzy on w konstrukcji 

tej części drugi, nieco żywszy temat w partii fortepianu. Jego melodyka o rysun-

ku falistym wyprowadzona jest z początkowego motywu. Temat podejmuje 

kwintet, fortepian dopełnia kontrapunktami, dochodząc do kulminacji stringen-

do. Po niej kompozytor dopowiada wątek poboczny (poco meno mosso), po-

krewny tematowi B. W kolejnej odsłonie toku formy powraca motyw inicjalny 

tematu B w różnych wariantach. Poddany jest pracy motywicznej w partii forte-

pianu, a w końcowej fazie ogniwa powraca w jeszcze innym ukształtowaniu, ze 

zmianami melodycznymi. Część II kończy się bardzo oryginalną, kolorystyczną 

kadencją – dopełnieniem w postaci krótkiej kody Adagio z paralelnie przesuwa-

nymi akordami oraz harmonicznym tłem flażoletowym smyczków.  

 

Przykład 10. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, część II, końcowe takty: 200–201. 

Część III, Grave. Maestoso. Allegro con fuoco stanowi jeszcze bardziej 

rozbudowany poemat, w stosunku do części I. Liczy 531 taktów. Przyjmuje 

formę ewolucyjną, fazową, opartą na jednym, głównym temacie i jego licznych 

odmianach. H. Ratajczak określa formę tej części jako ABA1B1 + koda
51

. Do-

kładna analiza, przeprowadzona przez autorkę niniejszego opracowania, wyka-

zuje konieczność ustalenia nieco innego modelu formy, mianowicie ABA1B1C + 

koda. W fazie oznaczonej literą „C”, obejmującej trzy odcinki agogiczne kom-

pozytor nawiązuje do głównego tematu części I, który w całokształcie formy 

koncertu pełni rolę elementu integrującego, tworzy materiałową klamrę. Wplata 

także nową myśl w rytmie krakowiaka.  

                                                 
51  H. Ratajczak, dz. cyt, s. 79. 
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Powolny wstęp, najpierw w partii trąbek, potem w wielkim orkiestrowym 

tutti, podaje temat, który – jak już zaznaczono w początkowych uwagach – jest 

identyczny z początkiem ostatniej frazy tematu I części I. Allegro con fuoco 

otwiera kadencja fortepianu, w technice oktawowych figuracji. Pierwsza faza 

materiałowo opiera się na motywie czołowym tematu. W całej III części szcze-

gólnie eksponowany jest tematyczny, wyrazisty skok kwinty w górę. Kolejne 

fazy wyznaczone są oznaczeniami agogicznymi. Ich kolejność prezentuje tabela 1. 

Tabela 1. Schemat formalny III części Koncertu fortepianowego d-moll op. 60 F. Nowowiejskiego 

Oznaczenie agogiczne i wyrazowe Takty Faza 

1. Allegro con fuoco 5–39 
A 

2. Allegro con spirito 40–140 

3. Meno mosso 141–284 B 

4. .Allegro con fuoco 285–365 A1 

5. Meno mosso 366–451 B1 

6. Espressivo 452–473 
C (powrót 1 frazy tematu I części I) 

7. Piu mosso 474–498 

8. Allegro con spirito 499–518 
(w środkowym epizodzie nowy temat  

w rytmie krakowiaka) 

Koda, Presto con fuoco 519–531 — 

Każda z faz dzieli się na mniejsze fragmenty, oznaczane zmianami tonacji. 

Odcinki tutti orkiestrowych przeplatane są fragmentami kameralnych dialogów 

pojedynczych instrumentów lub grup. Przetwarzanie tematu, podobnie jak  

w poprzednich częściach, polega na wielokrotnych powtórzeniach motywu  

w różnych ujęciach instrumentacyjnych i odmiennej harmonizacji. Warianty 

tematu dotyczą głównie rozwinięć melodycznych tematu i tym samym ich po-

staci rytmicznych. Technika wariantowania polega na dołączaniu nowych mo-

tywów, stosowaniu swobodnych inwersji, rytmicznych augmentacji i zmiennego 

metrum (np. postać zasadnicza tematu w metrum 
4
∕4, w drugiej fazie jest zmody-

fikowana do metrum 
3
∕4; na początku trzeciej fazy motyw czołowy w inwersji 

przybrany został w postać paralelnie przesuwanych trójdźwięków). 

W całokształcie część III zbliża się do formy wariacyjnej, potraktowanej  

z dużą swobodą. Przywrócenie początkowej frazy tematu części I w szóstej fazie 

staje się czynnikiem integrującym całość. Praktyka przywoływania tematów 

części I w ostatnich ustępach utworów cyklicznych była dość często stosowana 

w utworach proweniencji neoromantycznej.  

2.3. Struktura i cechy melorytmiczne tematów  

Śledząc sposób kształtowania narracji w Koncercie d-moll, można przyjąć 

tezę, że są tu dwie bazy materiałowe:  
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1) baza tematyczna oparta na diatonice, 

2) baza figuracyjno-ornamentalna oparta na skali chromatycznej. 

Wszystkie tematy Koncertu d-moll wykazują 6 wspólnych cech meloryt-

micznych:  

1) przewaga ruchu drobnointerwałowego;  

2) falista linia melodyki;  

3) struktura rytmiczna łagodna (ósemkowo-ćwierćnutowa) z charakterystycz-

nymi triolami i synkopami obecnymi w każdym z tematów, a także stała 

obecność przednutek;  

4) diatonika;  

5) budowa zdaniowa (tylko drugi temat I części wykazuje znamiona budowy 

okresowej) ; 

6) epicko-balladowy charakter wyrazowy, który wynika z powyższych cech 

strukturalnych. 

Najbardziej wyrazisty jest główny temat I części. Oparty na skali d-moll eol-

skiej jednocześnie zawiera w pierwszym zdaniu kwartę lidyjską, która wplecio-

na w urywany pauzą szesnastkowy motyw nadaje melodyce odrobiny klimatu 

orientalnego. Silne podobieństwo melodyczne tematów, a przede wszystkim 

zastosowanie jedności tematycznej między I i III częścią stwarza sytuację spój-

ności materiałowej wspomnianej powyżej bazy tematycznej. 

 

a) część I, końcowe takty pierwszego tematu w orkiestrze, takty 7–11. 

 

b) temat główny A III części w partii orkiestry, takty 1–5. 

Przykład 11. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll. 
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a) pierwszy temat części I 

 

b) drugi temat części I 

 

c) temat części II 

 

d) temat A części III 

 

e) temat B części III 

Przykład 12. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, zestawienie tematów. 
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Melodyka tematów posiada zawsze pewien rys modalny. Wynika on z faktu 

minimalizowania bądź unikania dźwięków prowadzących, a także jakichkolwiek 

wychyleń modulacyjnych. Ponadto żaden z nich nie tworzy zdecydowanie za-

mkniętej myśli tematycznej, pomimo zdaniowej budowy. Mają one charakter 

rozwojowy, przechodzą płynnie w dalszy ewolucyjny rozwój.  

Praca tematyczno-motywiczna, szeroko stosowana w omawianym utworze, 

polega na wyodrębnianiu fraz lub pojedynczych motywów, które są poddawane 

zabiegom przetworzeniowym, poprzez wielokrotne ich powtarzanie w różnych 

wariantach interwałowych, różnej oprawie instrumentalnej, i licznym transpozy-

cjom. Z reguły w tych zabiegach motyw początkowy pozostaje bez zmian, kom-

pozytor zachowuje tzw. „czołowość motywiczną” (w temacie A III części jest 

nim skok kwinty w górę i powtórzenie drugiej wysokości). Utworzony wariant 

frazy tematycznej staje się z kolei budulcem określonej fazy formalnej. Stała 

obecność motywów tematycznych w różnych konfiguracjach, lecz zawsze wyra-

ziście ukazanych, zapewnia Koncertowi d-moll nadrzędną substancjalną jedność, 

zróżnicowaną jednak w motywach cząstkowych. Multiplikacja melodycznych 

wątków odtematycznych jest jedną z głównych cech techniki kompozytorskiej 

Nowowiejskiego, zastosowaną w omawianym dziele.  

 

a) w partii fortepianu 

 

b) otwierający 8 fazę części III 

Przykład 13. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, temat A części III i jego dwa warianty 

Prostocie melorytmicznej tematów przeciwstawia się skomplikowana szata 

rytmiczna głosów kontrapunktujących i przejść figuracyjnych (druga baza mate-

riałowa). Cytowana już autorka pierwszego omówienia Koncertu wyraża opinię, że:  

komplikacje rytmiczno-metryczne wpływają raczej niekorzystnie na konstrukcję i przej-

rzystość dzieła52.  

                                                 
52  Tamże. 
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2.4. Tonalność, harmonika i faktura 

Ogólny plan tonalny Koncertu d-moll, dotyczący usytuowania tonalnego 

głównych ogniw formalnych i głównych tematów, oparty jest na klasycznych 

wzorcach. W I i II części są to odniesienia do tonacji: jednoimiennej, paraleli  

i V stopnia. Część III odznacza się większą aktywnością zmian tonacji, jako 

środków pracy przetworzeniowej, lecz nie mają one wpływu na ogólny model 

formy, nie uczestniczą w podziale fazowym toku narracji. Poniżej w tabeli 2 

podaję plan tonalny głównych współczynników poszczególnych części. 

Tabela 2. Plan tonalny Koncertu fortepianowego d-moll op. 60 F. Nowowiejskiego 

część I część II część III 

Ekspozycja: 

I temat, d-moll eolski 

II temat, D-dur 

Wstęp: 

A-dur 

1 i 2 Faza (Ogniwo A):  

D-dur 

Przetworzenie: 

D-dur – d-moll – f-moll – d-moll 

Ogniwo A: 

temat, a-moll 

3 Faza (Ogniwo B): 

D-dur - d-moll – f-moll – C-dur – D-dur 

Repryza: 

I temat, d-moll 

II temat, F-dur 

Ogniwo B: 

a-moll 

4 Faza (Ogniwo A1): 

D-dur – A-dur – D-dur 

— — 
5 Faza (Ogniwo B1): 

D-dur – F-dur 

— — 
6 Faza: 

F-dur – D-dur 

— — 7 i 8 Faza: D-dur 

Końcowa kadencja, zamykająca Koncert, nie należy już do klasycznych 

rozwiązań. Łączy 2 akordy w stosunku submediantowym z alteracją: b-d-fis  

z akordem D-dur. 

Harmonika jest najbardziej oryginalnym elementem techniki kompozytorskiej 

Nowowiejskiego. Zasadniczo opiera się na strukturach tercjowych, jednak związki 

funkcyjne ulegają znacznemu rozluźnieniu, a nawet zupełnie zanikają (są podtrzy-

mywane we fragmentach polifonizujących). Duże nasilenie chromatyki, przejść 

modulacyjnych jest wyrazem późnoromantycznego języka. Bardzo eksploatowa-

nym środkiem jest technika progresji, zwłaszcza w dialogach instrumentalnych. 

Natomiast „nowszy środek” w postaci paralelnych przesunięć akordów (por. przy-

kład 12 e) – temat B części III) występuje na równi z relacjami quasi-funkcyjnymi. 

Są to najczęściej trójdźwięki w prostej postaci, zdwajane w sąsiednich oktawach. 

Jednocześnie eksponowany jest wysoki rejestr fortepianu (przykład 14). 

Paralelizmy akordowe unaoczniają próbę modernizacji języka dźwiękowego, 

która pojawiła się w twórczości Nowowiejskiego od początku lat 30. Mają one 

oczywiście wymiar kolorystyczny, podobnie jak liczne szybkie figuracje harfy  

i czelesty, dobarwiające główny trzon brzmieniowy danej grupy instrumentalnej. 



 „Koncert fortepianowy d-moll”… 33 

Innym szczegółem harmonicznym o czysto kolorystycznym sensie są dodawane 

do akordów sekundy.  

 

Przykład 14. Feliks Nowowiejski, Koncert fortepianowy d-moll, część I, takty 375–380. 

Faktura w sensie melodyczno-harmonicznym porusza się w obszarze od pro-

stej, akompaniowanej homofonii do częstych układów polifonizujących (zarów-

no w orkiestrze, jak i w partii fortepianu). W sensie aparatu wykonawczego od-

wołuje się do obszernej obsady wielkiej orkiestry symfonicznej. Posługiwanie 

się pełnym masywem orkiestrowym jest ściśle powiązane z budowaniem formy  

i ma miejsce w jej kluczowych momentach (wprowadzenie głównego tematu, 

kulminacje wyrazowe). Najczęściej stosowanym kształtem faktury w orkiestrze 

jest przeciwstawianie grup instrumentalnych, traktowanych jako całość brzmie-

niowa. Interesujące są z punktu widzenia techniki orkiestracji dialogi wydzielo-

nych grup w ramach jednej grupy, z jednoczesnym podziałem na 2 plany: melo-

dyczny (lub harmoniczny) i ornamentalno-figuracyjny. 

 

Przykład 15. Feliks Nowowiejski, koncert fortepianowy d-moll, część I, takty 65–68. 



34 Maryla RENAT 

W powyższym przykładzie figuracja na trójdźwięku a-moll przepływa na tle 

przesuwanych akordów w grupie „blachy”, w następnym takcie figuracje  

o zmiennej strukturze interwałowej przechodzą do klarnetów, a przesuwane 

akordy (H-dur) podejmują oboje i rożek angielski. Obie warstwy tworzą harmo-

niczno-kolorystyczne tło dla oktawowych postępów, a później akordów forte-

pianu. Współdziałanie planu figuracyjnego ze statycznym planem harmonicz-

nym bądź melodycznym jest bardzo typowe dla Koncertu Nowowiejskiego.  

Kolorystyka dźwiękowa przejawia się nie tylko w paralelizmach akordo-

wych i włączaniu specyficznych barw instrumentalnych. Nowowiejski dokonuje 

transformacji ruchu dźwiękowego w jakości brzmieniowe, a także dynamiczne.  

Kameralizacja obsady i indywidualizacja poszczególnych instrumentów wy-

stępuje we fragmentach wolnych, szczególnie w części II, w której solista, pro-

wadząc w sposób ciągły swoją narrację, współdziała na zmianę z instrumentami 

solowymi i grupami.  

Partia solistyczna reprezentuje zaawansowany stopień trudności technicz-

nych. Koncert d-moll wpisuje się w poczet późnoromantycznych koncertów 

wirtuozowskich (takich jak np. Koncert fortepianowy f-moll Maxa Regera). Fak-

tura fortepianowa ukazuje się w sposób bardzo wszechstronny, choć w toku 

rozwoju wiele postaci faktury się powtarza. Bardzo wyeksponowana jest techni-

ka oktawowa w różnych ujęciach strukturalnych (np. chromatyczne postępy 

oktawowe) oraz szybkie figuracje w niemiarowych grupach rytmicznych, także 

glissando. Fragmenty rozwijające myśli tematyczne w partii fortepianu zawsze 

obfitują w liczne głosy kontrapunktujące i dopowiadające. Jest dziełem emanu-

jącym bogactwem rozwiązań fakturalnych. 

Należy zwrócić uwagę na kontekst w obrębie samej twórczości kompozyto-

ra, towarzyszącej powstaniu Koncertu d-moll. A oprócz wymienionych na wstę-

pie drobniejszych utworów wokalnych, symfonii i koncertów organowych, No-

wowiejski w tym samym czasie komponował 6-częściową IV Symfonię „Poko-

ju”, o równie szerokim rozmachu formy. 
W aspekcie semantycznym, wynikającym już z samego podtytułu, Koncert 

d-moll jest przesłaniem wyznawanej przez kompozytora idei słowiańskiej 

wspólnoty. Egzemplifikuje poglądy i patriotycznego ducha samego twórcy, 

uobecnia twórcę w dziele, jego przekonania. W obszernych założeniach metodo-

logicznych Mieczysława Tomaszewskiego, dotykających wszelkich aspektów 

badań nad dziełem muzycznym, znajdujemy w perspektywie relacji twórca–

dzieło trzy kategorie, mówiące o upodmiotowieniu utworu: 1) autobiograficzną, 

dotyczącą utworów dokumentujących określone zdarzenia z życia autora 2) au-

toekspresyjną, noszącą ślady przeżyć emocjonalnych, 3) autorefleksyjną, doty-

czącą utworów powstałych jako refleksy życia duchowego twórcy
53

. Koncert 

Nowowiejskiego reprezentuje trzecią z wymienionych kategorii. 

                                                 
53  M. Tomaszewski, Odczytywanie dzieła muzycznego. Od kategorii elementarnych do fundamen-

talnych i transcendentnych, „Teoria Muzyki” 2012, nr 1, s. 18–19. 
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W całokształcie, w ogólnym oglądzie Koncert jest przykładem dzieła jedno-

czącego, stapiającego lechicką prostotę melodyczną z całym bagażem wyrafi-

nowanej techniki instrumentalnej i kompozytorskiej. Pewnym mankamentem 

tego utworu jest nadmiar epizodów o charakterze improwizacyjnym, w którym 

skondensowane są wymienione wyżej środki techniczne, zacierające jednak 

naczelną ideę muzyczną. Niekorzystny wpływ na zwartość formy ma także zbyt 

duża liczba powtórzeń motywów tematycznych, które wprawdzie równoważą 

komplikacje rytmiczno-fakturalne wirtuozowskich improwizacji, ale powodują 

pewien przesyt i wysoką powtarzalność określonych rozwiązań w narracji. Kon-

cert d-moll oraz pozostałe kompozycje fortepianowe nie należą do największych 

osiągnięć twórczych autora Legendy Bałtyku. Największym walorem tych utwo-

rów jest podkreślana w powyższych rozważaniach technika przetworzeniowa,  

a w Koncercie także zróżnicowana w doborze środków instrumentacja. Inwencja 

melodyczna Nowowiejskiego jest słabszą stroną jego warsztatu. Ukształtowanie 

struktur tematycznych, powielających kilkakrotnie określone zwroty, powoduje 

mniejszą ich wyrazistość i obiektywizm charakteru wyrazowego. Są pozbawione 

silniejszych napięć dramaturgicznych. W rozwoju płaszczyzn tematycznych 

znaczną rolę odgrywa dynamika i wolumen brzmienia. Koncert d-moll „Sło-

wiański” posiada przede wszystkim wartość historyczną. Jest dokumentem po-

twierdzającym utrzymywanie się neoromantycznych tendencji w muzyce pol-

skiej aż do połowy XX wieku.  

3. Podsumowanie 

Obszerny zakres środków techniki kompozytorskiej, jak i rozmiary dzieła 

ukazują w Koncercie d-moll Nowowiejskiego zjawisko syntezy twórczych do-

świadczeń. Na pierwszy plan wysuwa się postawa umiłowania rodzimych trady-

cji i słowiańskich korzeni w ukształtowaniu całej osnowy tematycznej. Stanowi-

sko to pozwala umiejscowić dzieło w nurcie narodowym muzyki polskiej I po-

łowy XX wieku, obok dzieł Szymanowskiego, Maklakiewicza, Palestra, Kon-

drackiego. Język autora Roty w omawianym dziele, pomimo zachowania trady-

cyjnych odniesień, wchłania nowsze, typowo XX-wieczne środki techniczne, 

które poszerzają skalę wyrazową dzieła, a wywodzą się z kręgu francuskiego.  

Koncert fortepianowy d-moll Feliksa Nowowiejskiego został wykonany 

trzykrotnie. Jego prawykonanie miało miejsce dopiero po 22 latach od powsta-

nia – 25 lutego 1963 roku w Olsztynie
54
, drugie jego wykonanie miało miejsce 

19 maja 2002 roku przez M. Adamek z dyr. Jerzym Koskiem podczas festiwa-

lu Feliks Nowowiejski: w 125 rocznicę urodzin. Solistka swe wykonanie ko-

mentuje tak:  

                                                 
54  M. Adamek, Twórczość fortepianowa…, s. 6. 
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This performance has a special meaning for me as Nowowiejski’s concerto had not been 

performer Since its Polish premiere in 1963 by pianist Aleksandra Utrecht  

[To wykonanie ma szczególne znaczenie dla mnie, gdyż koncert Nowowiejskiego nie był 

wykonywany od czasu swego prawykonania w 1963 roku przez pianistkę Aleksandrę 

Utrecht (tłum. M. Renat)]55. 

Trzecie wykonanie odbyło się 22 stycznia 2016 roku w związku z obchoda-

mi 70 rocznicy śmierci kompozytora (rok 2016 był ogłoszony przez Sejm RP 

Rokiem Feliksa Nowowiejskiego). Wykonawcami byli Agnieszka Ufniarz (for-

tepian) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, także pod dyrekcją Jerzego Koska. Nie-

stety olsztyńska prasa lokalna nie skomentowała tego koncertu
56
, ani też nie 

pojawiła się jakakolwiek informacja w renomowanych czasopismach („Ruch 

Muzyczny”, „Muzyka 21”).  

Twórczość fortepianowa Nowowiejskiego ukazuje bardzo wyrazisty proces 

ewolucji, prowadzący od młodzieńczych utworów użytkowo-programowych, 

poprzez kompozycje kręgu inspiracji chopinowskich, aż do apoteozy idei słowiań-

skiej w utworach ostatnich. Pomiędzy tymi okresami istnieją znaczne różnice, 

jakby silne zwroty (także wyrażające się w technice kompozytorskiej), ale należy 

też zauważyć, że są pomiędzy nimi duże odstępy czasowe. I choć utwory fortepia-

nowe pozostają na marginesie głównych dokonań twórcy Roty, to w swym prze-

kroju ukazują przemiany stylu kompozytora i są dla niego reprezentatywne. 

Badania nad życiem i twórczością jednego z największych twórców polskich 

przełomu XIX i XX wieku są obecnie kontynuowane. 16 marca 2016 roku odby-

ło się w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego sympozjum 

naukowe Convenium Musicae Sacrae dedicatum. Twórczość Feliksa Nowowiej-

skiego 1877–1946, w którym uwypuklona była jego twórczość organowa i reli-

gijna. W tym samym roku obroniona została praca doktorska historyka, Iwony 

Fokt, Feliks Nowowiejski – życie i twórczość w świetle materiałów źródłowych, 

dotycząca przede wszystkim danych biograficznych i ukazująca bardzo dokład-

nie wszelkie zachowane źródła. Najnowszą publikacją jest praca Teka kompozy-

torska (red. H. Kostrzewska, I. Fokt), wydana również przez AM w Poznaniu, 

będąca katalogiem tematycznym dzieł Nowowiejskiego. 
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Koncert fortepianowy d-moll op. 60 „Słowiański” Feliksa 

Nowowiejskiego w świetle twórczości fortepianowej 

kompozytora 

Abstrakt  

Artykuł przybliża mało znane, niepublikowane dzieło z ostatnich lat twórczości wybitnego pol-

skiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Omówienie tego utworu poprzedzają paragrafy 

przedstawiające wyniki dotychczasowych badań nad całą twórczością fortepianową tego kompo-

zytora. Charakterystyka muzyki fortepianowej uwzględnia jej trzy etapy, ustalone przez pionier-

skie badania Hermenegildy Ratajczak, przeprowadzone w latach 70. XX wieku. Konkluzje ba-

daczki zostały uzupełnione komentarzami wykonawczyni pierwszego nagrania płytowego komple-

tu dzieł fortepianowych Nowowiejskiego autorstwa Magdaleny Adamek-Kurgan oraz jej wnio-

skami z badań nad twórczością fortepianową kompozytora, a także wynikami badań Ilony Dulisz, 

prowadzonymi nad juweniliami kompozytora, a także wynikami analiz własnych autorki artykułu, 

dokonanych głównie na podstawie źródeł rękopiśmiennych. Uwzględniono też literaturę porów-

nawczą o charakterze kontekstowym.  

Zasadnicza treść dotycząca największego dzieła fortepianowego Nowowiejskiego przedstawio-

na jest w trzech paragrafach. Odnosi się ona architektoniki, języka dźwiękowego, faktury i instru-

mentacji Koncertu, ze wskazaniem na ogólną stylistykę oraz cechy indywidualne. Rozważania 

analityczne są ilustrowane przykładami nutowymi, kopiowanymi z autografu dzieła. Z badań 

wynika wniosek końcowy: Koncert fortepianowy d-moll „Słowiański” op. 60 Feliksa Nowowiej-

skiego prezentuje syntezę doświadczeń twórczych w dziale twórczości fortepianowej kompozyto-

ra. W sensie ideowym wyraża patriotyczną postawę twórcy i realizację jego założenia wspólnoty 

słowiańskiej, podaną językiem muzyki.  

Słowa kluczowe: muzyka polska XX wieku, koncert fortepianowy, Feliks Nowowiejski.  
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Jan Długosz University in Częstochowa 

Feliks Nowowiejski’s Piano Concerto „Slavic” in d minor op. 60 

in light of the composer’s piano works  

Abstract 

This article introduces the little-known unpublished work of the last years’ creative life of the 

outstanding Polish composer Feliks Nowowiejski. The presentation of this composition is preced-

ed by a presentation of the state of the studies made to date on all the piano works of this artist. 

The characterization of the piano music takes into account its three stages, defined by 

Hermenegilda Ratajczak’s pioneering research, conducted in the 1970s. The conclusions of this 

researcher were supplemented by the commentary by the performer Magdalena Adamek-Kurgan, 

coming from the first record of Nowowiejski's complete piano works and by her conclusions 

drawn from the studies on the composer's piano work, as well as the results of Ilona Dulisz’s 

research on the composer’s juvenile works and the results of the research by the author of the 

article herself did mainly on the basis of manuscript sources. Comparative literature of a contextu-

al nature has also been analysed.  

The main part of the article focuses on Nowowiejski’s greatest piano work and is presented in 

three chapters. They concern architecture, sound language, texture and instrumentation of the 

Concerto, and focus on the general style and individual characteristics. Analytical considerations 

are illustrated with musical examples copied from the autograph of the work. The conclusion of 

the study is as follows: Piano Concerto „Slavic” in d minor op. 60 by Feliks Nowowiejski consti-

tutes the synthesis of the composer's creative experiences. It expresses a patriotic attitude of the 

creator and implements his idea of a Slavic community, conveyed by the language of music. 

Keywords: 20th century Polish music, piano concerto, Feliks Nowowiejski. 



 
 

 

 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Edukacja Muzyczna 2016, z. XI, s. 41–59 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.02  

Monika KARWASZEWSKA  

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku  

Wątki polskie w mszach Jana A. Maklakiewicza  

i Tadeusza Maklakiewicza
*
 

Wielogłosowa twórczość mszalna pisana dla potrzeb liturgii Mszy św. Ko-

ścioła katolickiego zyskała ogromną popularność wśród kompozytorów polskich 

w XX wieku. Świadectwem tej spuścizny jest Wykaz wielogłosowych kompozy-

cji mszalnych opracowany przez Stanisława Dąbka, zamieszczony w monografii 

zatytułowanej Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
1
.  

Wielogłosowa msza, jako gatunek przepełniony eucharystyczną duchowo-

ścią o wielowiekowej tradycji, przechodziła swą genezę związaną z obsadą wy-

konawczą oraz użytym tekstem słownym – łacińskim tekstem ordinarium mis-

sae lub polskim. Stanisław Dąbek we wspomnianej monografii zaproponował 

typologię tekstów mszy polskich kompozytorów XX wieku
2
: 

— tekst łaciński ordinarium missae,  

— tekst łaciński ordinarium i propium missae,  

— tekst łaciński missae pro Defunctis,  

— kompilacja łacińskich, liturgicznych tekstów mszalnych,  

— polski tekst liturgiczny,  

— tzw. msze polskie,  

— kompilacja łacińskich tekstów liturgicznych i innych tekstów,  

— tekst poetycki inspirowany cyklem mszalnym.  

W niniejszym artykule omówione zostały dwie msze braci Maklakiewiczów: 

Msza polska na sopran (lub tenor) solo, czterogłosowy chór mieszany i organy 

Jana Adama Maklakiewicza (1944) oraz Msza góralska na chór mieszany i or-

                                                 
*
  Zadanie badawcze dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji 

na działalność statutową Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Arty-

stycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.  
1  Por. S. Dąbek, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku: 1900–1995, PWN, War-

szawa 1996, s. 385–407. 
2  Tamże, s. 16.  

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.02
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gany Tadeusza Wojciecha Maklakiewicza (1981), pod kątem obecności w nich 

elementów charakterystycznych dla folkloru polskiego. Utwory te, choć są zna-

ne i chętnie wykonywane przez zespoły chóralne, nie zostały dotąd opisane  

w literaturze muzykologicznej. Były jedynie wzmiankowane. Problematyka 

badawcza dotycząca tychże cennych dla kultury polskiej utworów ogranicza się 

zaledwie do skromnych informacji zamieszczonych w monografii życia i twór-

czości Jana A. Maklakiewicza autorstwa Marii Wacholc oraz wspomnianej mo-

nografii autorstwa Stanisława Dąbka. Aspekty dotyczące wielopoziomowej ana-

lizy, interpretacji oraz percepcji omawianych w artykule dzieł ze strony krytyki  

i publiczności pozostają zagadnieniem otwartym w sferze szczegółowych badań, 

a zamieszczone w artykule informacje staną się przesłanką do dalszych dociekań 

naukowych nad tą problematyką. 

Omawiane msze w odniesieniu do przedstawionej wyżej typologii reprezen-

tują tzw. typ „mszy polskiej”. Gatunek ten określony jest przez Dąbka mianem 

mszy autonomicznej. Cechuje go:  

zastąpienie łacińskich tekstów liturgicznych tekstami polskimi, tworzonymi na wzór pie-

śni kościelnych, korelujących treściowo z tekstami liturgicznymi3. 

Działalność dla Kościoła Jana A. Maklakiewicza (rola organisty i kierowni-

ka chóru) wiązała się m.in. z obowiązkiem przygotowywania przez niego reper-

tuaru na niedzielne msze i święta. Kompozytor był zobligowany do kompono-

wania cykli mszalnych, które stanowiłyby uzupełnienie liturgii. W tym zakresie 

współpracował z bratem – Tadeuszem. Jan A. Maklakiewicz napisał sześć kom-

pletnych cykli mszalnych, które powstawały w latach 1932–1944
4
. Mszę polską 

tworzył od stycznia do lutego 1944 roku. Kyrie powstało jeszcze w Warszawie, 

zaś pozostałe części cyklu ukończone zostały 20 lutego tego samego roku, już  

w rodzinnym domu w Mszczonowie, gdzie wkrótce miało miejsce prawykona-

nie dzieła
5
. 

Tadeusz Maklakiewicz warsztat kompozytorski kształcił u Tadeusza Szeli-

gowskiego. Okolicznościową Mszę góralską na chór mieszany i organy, dedy-

kowaną Ojcu Świętemu, skomponował w 1981 roku. Jest to jedyna msza w jego 

dorobku twórczym. 

„Msza polska”, jako rodzaj „pobożności ludowej”, zdaniem Dąbka, była po-

pularna w I połowie ubiegłego stulecia, zaś w II połowie kompozytorzy polscy 

                                                 
3  Tamże, s. 24. 
4  Missa pro Defunctis na 3-głosowy chór męski i organy (1932), Missa de inventione Sanctae 

Crucis – Missa secunda na 4 głosy równe i organy (1932), Msza Świętokrzyska na 4-głosowy 

chór mieszany i organy (1932), Missa tertia in honorem sancti Francisci Confessoris na  

4-głosowy chór mieszany i organy (1940), Missa quarta in honorem Beatae Mariae Virginis – 

„Częstochowska” na 4-głosowy chór mieszany i organy (1942), Msza polska na sopran (lub te-

nor) solo, czterogłosowy chór mieszany i organy (1944). 
5  Za: M. Wacholc, Jan Adam Maklakiewicz, Wydawnictwo Muzyczne Triangiel, Warszawa 

2012, s. 69. 
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sięgali po ten typ muzycznej wypowiedzi już tylko okazjonalnie
6
. Jednak należy 

podkreślić, że pierwiastek „polski” dotyczy nie tylko tytułu, czy użycia polskie-

go tekstu, ale i elementów narodowych czy idiomu rodzimego folkloru.  

Tekst słowny 

Autorką tekstu do Mszy polskiej Jana A. Maklakiewicza jest Maria Helena 

Szpyrkówna – powieściopisarka i poetka, natomiast tekst Mszy góralskiej Tade-

usza Maklakiewicza napisał Adam Pach z Zakopanego – podhalański pisarz 

ludowy. Tabela 1 przedstawia teksty użyte w poszczególnych częściach obu 

mszy. W przypadku Mszy polskiej, która pisana była zimą 1944 roku i miała 

przywrócić Polakom wiarę w wyzwolenie okupowanej Polski, Jan Maklakiewicz 

sięgnął po tekst w języku ojczystym z wątkami narodowo-wyzwoleńczymi, które-

go fragmenty mogą pełnić funkcję modlitwy o pokój na ziemi. Z kolei tekst Mszy 

góralskiej zawiera elementy ludowe, charakterystyczne dla regionu Podhala (wy-

krzyknik „Hej!”, formy gramatyczne typowe dla gwary górali podhalańskich).  

Tabela 1. Tekst słowny użyty w mszach 

Nazwy  

części mszy 

Msza polska 

Jana A. Maklakiewicza 

Msza góralska 

Tadeusza Maklakiewicza 

KYRIE 

W tem świętem miejscu,  

w tem najświętszem miejscu 

głos nasz ku Tobie wzbiera i wybucha,  

jako szum morski z głębokiej otchłani.  

O, Chryste, usłysz; o, Chryste, wysłuchaj. 

Dźwignij nas Panie. 

 

Spraw, aby ziemia spoiła się zgodą. 

Pojednaj braci, a zbrataj narody.  

 

Nas, wykrwawionych walkami bez 

końca, nas, utrudzonych tysiąc krotnym 

znojem, 

oświeć, o Chryste niebiańskim Twym 

słońcem, oświeć pokojem. 

 

A gdy już rozbrat na ziemi ustanie,  

 

ku rzeczom wiecznym racz nas zwrócić 

Panie.  

I przybliż dar Twój jedyny śród wszystkich:  

byt wiekuisty. Wysłuchaj nas Chryste,  

Chryste, wysłuchaj.  

Boże miłosierny usłysz lud swój wierny.  

Zanosim błaganie o Twe zmiłowanie . 

 

Nie pamiętaj grzechów naszych,  

Ani grzechów przodków naszych. 

 

W imie Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

 

Dopuść nas do Łaski. 

Dopuść nas, dopuść do Łaski ołtarza 

Twojego.  

 

Przez wszechmocność Twoją Panie  

i przez Świętych obcowanie  

 

uczyń z nami zmiłowanie, 

przez Chrystusa niech się stanie. 

                                                 
6  S. Dąbek, dz. cyt., s. 25. 
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Tabela 1. Tekst słowny użyty w mszach (cd.) 

Nazwy  

części mszy 

Msza polska 

Jana A. Maklakiewicza 

Msza góralska 

Tadeusza Maklakiewicza 

GLORIA 

Chwała! Chwała!  

Chwała, chwała na wysokościach Panu. 

Jemu cześć, Jemu sława jest na wieki 

dana.  

Chwała Panu, co rządzi w słów wieczy-

stym kole.  

 

On wielki, On wszechmocny, On 

wszechdoskonały. 

Chwała, chwała, chwała, chwała. 

 

Duszo moja, uklęknij przed majestatem 

Pana.  

Oto przed okiem ducha strop świątyni 

pęka.  

I ku niebiosom droga ściele się świetlana.  

Chwała! Chwała! Chwała, chwała! 

 

Chwała, chwała na wysokościach Pana.  

Cześć Mu, sława, Cześć Mu, sława jest 

na wieki dana, a na ziemi pokój ludziom 

dobrej woli. 

Amen. Amen. 

1. 

Chwała Bogu w wysokościach,  

Pokój ludziom na niskościach wieku 

iście niech słynie! 

Na przestworzach i na morzach. Hej! 

W groźnych górach, na ugorach. 

Boska chwała nie zginie.  

 

Chwała Bogu 

Przedwiecznemu w Trójcy Świętej Jedy-

nemu. 

Chwała, chwała wieczna chwała. 

Chwała, chwała! 

 

2. 

Boże dzięki Ci składamy 

Ojca z Synem wysławiamy 

Z Duchem Świętym w jedności. 

Jezu, zmiłuj się nad nami, odpuść nam 

grzechy błagamy. 

Tyś jest Panem wieczności. 

 

Gloria Bogu 

W Trójcy Świętej Jedynemu. 

Gloria boska, gloria. 

Gloria, gloria, boska gloria. 

Gloria, gloria! 

CREDO 

Wierzę w jednego Boga, 

w Ciebie Ojcze, Boże, któryś niebo 

i ziemię myślą Twoją stworzył.  

 

Wierzę, że Chrystus, Pan nasz, jest 

współistny z Tobą.  

Duch z ducha, ogień z ognia,  

Bóg prawdziwy z Boga.  

 

Że przyćmiwszy swą boskość w prze-

strzeni i czasie był przez Ducha czło-

wiekiem w ciele Marii zasian.  

 

Aby ludzką doczesność, przez swych 

ofiar mnóstwo, odjąć władaniu śmierci, 

a przywrócić bóstwu.  

Wierzę w Boga Ojca,  

Świata Stworzyciela,  

I Syna Bożego z Ducha poczętego. 

 

Jezusa Chrystusa pod Ponckim Piłatem 

ukrzyżowanego. 

 

Umęczony, pogrzebany, trzeciego dnia 

zmartwychwstał! 

Boskość okazał! 

 

W chwale wstąpił na niebiosa, siedzi po 

prawicy Ojca. 

Stamtąd przyjdzie, sądził będzie żywych 

i umarłych. 
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Tabela 1. Tekst słowny użyty w mszach (cd.) 

Nazwy  

części mszy 

Msza polska 

Jana A. Maklakiewicza 

Msza góralska 

Tadeusza Maklakiewicza 

CREDO 

Żeś nam przywrócił życie wiekuiste, 

Dzięki Ci, Chryste! Dzięki Ci, Chryste!  

 

Wierzę, iż tu na ziemi, za swej wiary 

słowa przez własny lud zelżony, 

poniósł śmierć krzyżową.  

 

Serce ogarnąć rzeczy tej nie może, 

odpuść duszom ich, Boże. 

Odpuść duszom ich, Boże!  

 

Wierzę, że zmarł, pogrzebion i przywar-

ty skałą, dnia trzeciego zmartwychwstał 

w ciele nowej chwały.  

 

A zaś po dniach czterdziestu, wobec 

rzesz tysiąca wstąpił w niebo jak światło 

w słońce wnikające.  

 

Stamtąd ma zejść na ziemie w chwale po 

raz drugi, osądzić w dniu ostatnim winy 

i zasługi.  

 

Żeś śmierć zwyciężył ciała zmartwych-

wstaniem, Chwała Ci Panie. Chwała Ci, 

Panie.  

 

Wierzę w Ducha świętego i Twój Ko-

ściół święty. 

Ufam, że skruchą zetrę grzechu mego 

pęta.  

 

I pokładam nadzieję, że śladami Pana, 

zmarli na wieczny żywot znowu zmar-

twychwstaną.  

Amen, amen, amen, amen.  

Wierzę w Ducha Świętego, Święty Ko-

ściół powszechny, Świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała zmar-

twychwstanie, żywot wieczny, 

Amen! 

OFFERTO-

RIUM 

Módl się o duszo moja, 

Zanurz się w toń świetlaną. 

Jak kadzielnicza smuga ściel się ku 

stopom Pana. 

W nieogarnionym błękicie wśród wiry-

darzy raju anieli w światło spowici na 

rajskich lutniach grają, na rajskich 

lutniach grają. 

1. 

Przyjmij tę ofiarę Boże 

Błagamy w wielkiej pokorze, 

 

w której Syn Twój, Pan nad Pany 

na krzyżu Krwią Świętą zlany dla zba-

wienia naszego. [× 2] 
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Tabela 1. Tekst słowny użyty w mszach (cd.) 

Nazwy  

części mszy 

Msza polska 

Jana A. Maklakiewicza 

Msza góralska 

Tadeusza Maklakiewicza 

OFFERTO-

RIUM 

Módl się, o duszo moja, wysnuj się 

wzwyż ku Panu, rozpłoń, jak płonie 

świeca z wosku wonnego lana. Amen. 

2. 

Wieczna cześć i uwielbienie 

nieskończone dziękczynienie 

 

Z Łaski życia naszego przebłaganie 

Serca Twego dla nas miłosiernego. 

 [× 2] 

SANCTUS 

Święty, święty, święty, święty 

Tyś wielki, Tyś wszechmocny, Tyś 

wszechnieobjęty! 

 

Tobie śpiewają chóry, i moce, i trony. 

Bądź pochwalony! Bądź uwielbiony! 

 

Ciebie chwalimy, Pana wielbimy, Ciebie 

sławimy Pana, Ciebie sławimy Pana.  

Ciebie sławimy Pana, Ciebie sławimy. 

Tobie cześć, Tobie chwała, bądź powiek 

oddana. 

Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. 

1. 

Bóg niepojęty, Odwieczny Święty! 

Sława wielkości doskonałości. 

Sława, sława pełne niebo, 

świat cały, świat cały 

Twej potęgi i chwały i chwały. Święty,  

Święty, Święty, Święty zawsze Święty! 

 

2. 

Ojciec, Syn i Duch Święty Pan Bóg 

niepojęty! 

Sława wielkości doskonałości. 

Sława, sława pełne niebo, 

świat cały, świat cały 

Twej potęgi i chwały i chwały. Święty,  

Święty, Święty, Święty zawsze Święty! 

BENEDIC-

TUS 

Błogosławiony, który schodzi w imię 

Pana. 

Przed Nim chóry anielskie, nad Nim 

gwiazda świetlana. 

Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. 

 

Ciałem staje się Słowo, które było Bo-

giem. 

Równajcie ścieżki przed Nim, czyńcie 

proste drogi.  

W Nim jest życie i prawda, pokój  

i obrona, obrona. 

Błogosławiony! Błogosławiony! 

Błogosławiony, kto w imię Pana  

idzie, a przy nim Niepokalana. 

 

Chwalmy Pana swego, bo święte, święte 

imię Jego. tenor 

 

Uwielbiaj duszo majestat Nieba pod 

postaciami wina i chleba.  

 

Chwalmy Pana swego, bo święte, święte 

imię Jego! 

AGNUS DEI 

Jagnię Boże, Jagnię Boże, Jagnię Boże, 

co gładzisz grzechów naszych brzemię. 

 

Które łożysz, które łożysz krew bezwin-

ną przed Bogiem za przewiny ziemi. 

 

Za Twoje życie gorzkie i cierniste bądź 

miłościw nam, Chryste. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata tego  

bądźże nam miłościw w Dzień Sądu 

Twojego. A 

 

Zawracaj do siebie zbłąkane owieczki. 

Prowadź do żywota upadłe duszyczki. B 
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Tabela 1. Tekst słowny użyty w mszach (cd.) 

Nazwy  

części mszy 

Msza polska 

Jana A. Maklakiewicza 

Msza góralska 

Tadeusza Maklakiewicza 

AGNUS DEI 

Za Twojej męki przed zgonne ciemności 

bądź nam miłościw, 

bądź nam miłościw.  

 

Za krew, co wsiąkła w krzyżową opokę, 

ześlij nam pokój,  

ześlij nam pokój. 

 

Synu Boży, Jagnię czyste, Ofiaro dosko-

nała przed obliczem Pana. 

 

Któryś ożył i zmartwychwstał niechaj  

i dusze nasze z Tobą zmartwychwstaną. 

Amen. 

Baranku Boży wszystkich grzechów 

Święty Gładzicielu. 

Przepuść nasze winy Boski Zbawicielu. 

A1 

 

Daj! Daj nam pokój, Panie przyjm 

modły w pokorze. 

 

Bądźże pochwalony na wiek wieków 

Amen.  

PAX 

Pokój mój daję wam nie tako daję, jako 

świat go daje. 

 

Idę przez serca, narody i kraje,  

i pośród burzy, huczącej na okół, sieję 

mój pokój. 

W Tobie jedynie zacisze wieczyste,  

Tyś jeden w burzach bezpieczną opoką.  

Chryste, Chryste, o Chryste, o Chryste. 

Pokój, pokój, pokój.  

— 

Źródło: Jan Maklakiewicz, Msza polska na chór mieszany (solo sopran lub tenor z organami),  

© 1946 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Tadeusz Maklakiewicz, Msza góralska na chór 

mieszany i organy, © 1989 by Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej7. 

Tekst w Mszy polskiej traktowany jest sylabicznie, a co za tym idzie – za-

chowana jest zgodność pomiędzy akcentacją słowa i muzyki, dociera do odbior-

cy w pełnym swym znaczeniu emocjonalnym. Melizmaty stosuje kompozytor 

wyłącznie w kadencjach na zakończenie strof oraz na uroczystej formule kończą-

cej Amen. Z kolei w Mszy góralskiej wszelkiego rodzaju „nuty góralskie”, które 

wzbogacają linię melodyczną oraz polifoniczny sposób prowadzenia głosów  

w chórze, determinują w przeważającej części melizmatyczne traktowanie tekstu.  

Tekst poetycki wykorzystany przez obu kompozytorów do konstrukcji mszy 

jest tekstem nowym, który zawiera jedynie fragmenty tekstu liturgii mszalnej: 

— wyznania wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie) – Msza polska,  

— wyznania wiary (Skład Apostolski) – Msza góralska,  

— aklamacji Sanctus i Benedictus – Msza polska i Msza góralska,  

— Agnus Dei (Obrzęd Komunii św.) – Msza góralska. 

                                                 
7  Gramatyka i ortografia tekstu zachowana jak w źródle. 



48 Monika KARWASZEWSKA 

Konstrukcja formalna  

Układ cykliczny prezentowanych mszy wypełniają wyłącznie części śpiewa-

ne, wchodzące w skład ordinarium i proprium missae. Msza polska autorstwa 

Jana A. Maklakiewicza ujęta jest w ośmioczęściowy układ cyklu, w którym 

kompozytor wykorzystał nazwy łacińskie: Kyrie (W tym świętym miejscu), 

Gloria (Chwała, chwała), Credo (Wierzę w jednego Boga), Offertorium (Módl 

się o duszo moja), Sanctus (Święty, Święty, Święty), Benedictus (Błogosławio-

ny, który schodzi w imię Pana), Agnus Dei (Jagnię Boże), Pax (Pokój mój daję 

wam). Natomiast Msza góralska Tadeusza Maklakiewicza zawiera siedem czę-

ści: Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Części 

Offertorium oraz Pax stanowią współczynniki proprium missae.  

Omawiane msze, podobnie jak inne skomponowane w XX wieku, wykazują 

cechy mszy kantatowej, a co za tym idzie – można w nich wyodrębnić elementy 

współczynników znamiennych dla kantaty, takich jak: aria, arioso, recitativo, 

czy instrumentalne ritornele.  

Poszczególne ustępy Mszy polskiej Jana A. Maklakiewicza stanowią typ 

późnoromantycznej arii bądź pieśni chóralnej o różnorodnej architektonice: od 

dwufazowej formy binarnej typu AB lub formy wariacyjnej typu AA1, po trójfa-

zową formę repryzową typu ABA1 z kodą, czy wieloodcinkową formę szerego-

wą z kontrastem współczynników. Wszystkie części poprzedzone są krótkim 

wstępem instrumentalnym realizowanym przez organy. Strukturę formalną czę-

ści mszy prezentuje tabela 2: 

Tabela 2. Jan A. Maklakiewicz, Msza polska na chór mieszany (solo sopran lub tenor z organami) 

– struktura formalna 

Część mszy Schemat formy Typ formy 

Kyrie ABCDA1D1 wieloodcinkowa forma szeregowa 

Gloria ABA1 z kodą trójfazowa forma repryzowa 

Credo AA1A2A3BA4B2CDD1B3A5A6 wieloodcinkowa forma szeregowa 

Offertorium AA1 binarna forma wariacyjna 

Sanctus AB dwufazowa forma binarna 

Benedictus AB dwufazowa forma binarna 

Agnus Dei ABA1 z kodą trójfazowa forma repryzowa 

Pax AB dwufazowa forma binarna 

Przykład późnoromantycznej, lirycznej arii sopranowej stanowi Offertorium 

Mszy polskiej, w której to głos solowy, na tle akompaniamentu organów, śpiewa 

w rytmie walca refleksyjny tekst „Módl się o duszo moja” (por. przykład 1).  
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Przykład 1. Jan A. Maklakiewicz, Msza polska (Offertorium), © 1946 by PWM, s. 15. 

Deklamacyjny typ melodyki o drobnointerwałowej melice oraz indyferentne 

rytmicznie odcinki z dźwiękami repetycyjnymi pozwalają rozpatrywać ustępy 

Kyrie, Glorię, Credo, Sanctus, Agnus Dei i Pax jako recitativo. W ramach Credo 

(fazy A2 i A3) Jan Maklakiewicz umieścił ekspresyjne, błagalne arioso z dialo-

giem pomiędzy chórem a wyodrębnionymi z niego głosami (soprany i alty  

z tenorami i basami). Cechy arioso wykazują również fragmenty Benedictus 

(dialog chóru z tenorami) i faza B w Sanctus (użycie imitacji ścisłej w chórze – 

pozorne stretto pięciogłosowe II typu, w ruchu prostym, z opóźnieniem jednego 

taktu na słowach „Ciebie chwalimy, Pana wielbimy, Ciebie sławimy, Pana”).  
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Przykład 2. Jan A. Maklakiewicz, Msza polska (Kyrie), © 1946 by PWM, s. 4–5. 
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Deklamacyjna aklamacja w Kyrie operuje różnym typem ekspresji – od wy-

ciszonej, błagalnej w formie recytacji melodycznej w fazach A, B, C, A1, do 

energicznej, burzliwej i krzykliwej w rytmie punktowanym z akcentacją dźwię-

ków, w fazach D i D1 na słowach „Nas, wykrwawionych walkami bez końca, 

nas, utrudzonych tysiąckrotnym znojem” (por. przykład 2).  

Materiał ten przypomina kompozytor na zakończenie Mszy w fazie B części 

Pax, umuzyczniając tekst, który ma wymiar narodowo-wyzwoleńczy:  

Idę przez serca, narody i kraje, i pośród burzy, huczącej na okół, sieję mój pokój. W To-

bie jedynie zacisze wieczyste, Tyś jeden w burzach bezpieczną opoką. Chryste, Chryste, 

o Chryste, o Chryste.  

W fazie B części Pax na słowach „ześlij nam pokój” Maklakiewicz przypo-

mina również materiał z fazy B Credo. Można zatem stwierdzić, iż fragmenty te 

stanowią z jednej strony element integrujący cykl mszalny, z drugiej zaś – obja-

wiają się jako swego rodzaju memento.  

Jan Maklakiewicz wprowadził ponadto w Mszy polskiej elementy średnio-

wiecznego organum ścisłego. W częściach Sanctus i Benedictus, a przede 

wszystkim w Agnus Dei (Jagnię Boże), zastosowane są paralelnie prowadzone 

głosy w równoległych kwartach, kwintach i oktawach (por. przykład 3). 

 

Przykład 3. Jan A. Maklakiewicz, Msza polska (Agnus Dei), © 1946 by PWM, s. 22. 
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W siedmioczęściowej Mszy góralskiej T. Maklakiewicza, poszczególne czę-

ści stanowią pieśń chóralną lub solową arię ujętą w dwufazową formę binarną 

typu AB, ze zmianami wariacyjnymi typu AA1, dwufazową formę stroficzną bez 

kontrastu typu AA, czy odmianę binarnej formy tworzącej solową pieśń zwrot-

kową z refrenem typu ABBABB. Strukturę makroformy tej kompozycji prezen-

tuje tabela 3. 

Tabela 3. Tadeusz Maklakiewicz, Msza góralska na chór mieszany i organy – konstrukcja formy 

Część mszy Schemat formy Typ formy 

Kyrie AB dwufazowa forma binarna 

Gloria AA1 binarna forma wariacyjna 

Credo — wieloodcinkowa forma szeregowa 

Ofertorium ABBABB odmiana binarnej formy 

Sanctus AA dwufazowa forma bez kontrastu 

Benedictus ABA1B1 odmianę formy binarnej 

Agnus Dei ABA1 z kodą trójfazowa forma repryzowa 

Części Kyrie i Gloria ujął Tadeusz Maklakiewicz w formę binarną. W Ofia-

rowaniu tejże mszy, o strukturze pieśni zwrotkowej z refrenem typu ABBABB, 

refren pojawia się dwukrotnie, za pierwszym razem prezentowany jest przez 

sopran solo, za drugim przez chór. Część Benedictus prezentuje odmianę formy 

binarnej typu ABA1B1. Z uwagi na zastosowany w niej dialog głosów męskich  

z żeńskimi i sola tenorowego z chórem pełni rolę arioso. Co istotne, faza B Be-

nedictus operuje materiałem muzycznym z części Sanctus. Agnus Dei tworzy 

trójfazową formę repryzową typu ABA1 z kodą, Credo zaś formę szeregową,  

w której każdy z wersów tekstu staje się odrębną fazą konstrukcji wieloodcin-

kowej, dając pieśń przekomponowaną.  

Tonalność obu omawianych mszy nie jest skomplikowana – oparta jest na 

systemie dur–moll z odniesieniami do skal modalnych w wersji transponowanej 

i z wykorzystaniem materiału dźwiękowego skali podhalańskiej. W Mszy pol-

skiej Jan Maklakiewicz wprowadza też fragmenty z harmoniką bardziej rozbu-

dowaną, z zastosowaniem alteracji i modulacji oraz bezpośredniej zmiany tona-

cji, bez jej przygotowania na wzór harmoniki późnoromantycznej (np. zakończe-

nie organowe czy przejście z tonacji B-dur do Ges-dur w Glorii) (por. przykład 4). 

Tabela 4 prezentuje tonacje, w jakich utrzymane są poszczególne ustępy mszy. 
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Przykład 4. Jan A. Maklakiewicz, Msza polska (Gloria), © 1946 by PWM, s. 7. 

Tabela 4. Tonalność omawianych mszy 

Część Mszy 
Msza polska 

Jana A. Maklakiewicza 

Msza góralska 

Tadeusza Maklakiewicza 

KYRIE g-moll e-moll / skala góralska 

GLORIA B-dur/Ges-dur D-dur / skala lidyjska 

CREDO e-moll A-dur / skala podhalańska, skala lidyjska 

OFFERTORIUM Des-dur h-moll 

SANCTUS D-dur H-dur 

BENEDICTUS G-dur gis-moll / skala podhalańska, skala lidyjska 

AGNUS DEI d-moll/D-dur E-dur 

PAX B-dur — 
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Symbolika – wątki polskie 

Msze polskie, jak już wcześniej wspomniano, to msze autonomiczne, które 

różnią się pod względem stylistycznym od tych pisanych do tekstu stricte litur-

gicznego. To głównie poetyka tekstu osadzonego w tradycji pobożności ludowej 

decyduje o ich walorach estetycznych. Obie msze powstawały w szczególnych 

dla kraju okolicznościach. Msza polska, którą kompozytor napisał, kierując się 

nadzieją na wyzwolenie Polski z niewoli hitlerowców, zawiera pewne muzyczne 

emblematy narodowe i patriotyczne, zaś Msza góralska – dedykowana papieżo-

wi Janowi Pawłowi II – napisana została na okoliczność przyjazdu Ojca Święte-

go do Ojczyzny. Utwory te, według terminologii Mieczysława Tomaszewskiego, 

spełniają zatem funkcję fatyczną, która staje się tą nadrzędną i polega na:  

podtrzymaniu kontaktu z adresatem […] każe kompozytorowi odwoływać się do mo-

mentów jednoczących i ograniczać ezoteryczność wypowiedzi8.  

Kompozytorzy obu mszy docierają do słuchacza za pomocą aluzji, cytatów 

oraz emblematycznej melodyki, rytmiki charakterystycznej dla muzyki ludowej 

(folklor podhalański, polskie kolędy, popularna piosenka góralska), patriotycz-

nej (rytmika pieśni wyzwoleńczych i patriotycznych), odwołują się nawet do 

muzyki Karola Szymanowskiego (cytat z I obrazu Harnasiów Karola Szyma-

nowskiego w Kyrie Mszy góralskiej, por. przykład 5).  

Fragment Kyrie z Mszy polskiej z tekstem patriotycznym zawiera punktowa-

ną rytmikę wspartą akcentacją, którą można przyrównać do marsza żałobnego. 

W części Gloria słychać aluzję do fragmentów polskiej kolędy Bracia, patrzcie 

jeno oraz polskiej pieśni religijnej Kto się w opiekę, którą zwykle śpiewano dla 

uczczenia ważnych wydarzeń religijnych i narodowych (por. przykład 6). 

W Kyrie Mszy góralskiej zastosowany został cytat z popularnej piosenki gó-

ralskiej Popod turnie, który pojawia się w tym utworze jako symbol przenikania 

kultury masowej do wysokiej. Tego elementu muzyki trywialnej użył kompozy-

tor, jak się wydaje świadomie, biorąc pod uwagę stylistykę owej mszy oraz za-

miłowanie Ojca Świętego do Tatr.  

W Mszy góralskiej T. Maklakiewicz dookreśla w partyturze rodzaj „nuty gó-

ralskiej” użytej w poszczególnych częściach (Kyrie – na nutę Sabały, zwaną 

Bartkową albo Zakopiańską, Gloria – na nutę „krzesano”, Credo – Sabałowa  

z Rozenberku, Benedictus – nuta Bartkowa, Agnus Dei – nuta Mistrzyka). Nuty 

góralskie budowane są w oparciu o skalę lidyjską i podhalańską. Ponadto  

o idiomie muzyki góralskiej świadczy użycie charakterystycznej dla kapeli gó-

ralskiej faktury i instrumentacji (z dzwonkami krowimi i kościelnymi włącznie – 

Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) oraz rytmów zrywanych. 

                                                 
8  M. Tomaszewski, Utwór muzyczny w kontekście czasu i miejsca, [w:] Dzieło muzyczne. Estetyka, 

struktura, recepcja, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, s. 14. 
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Przykład 5. Tadeusz Maklakiewicz, Msza góralska (Kyrie), © 1989 by Wydawnictwo Muzyczne 

Agencji Autorskiej, s. 2. 

 

Przykład 6. Jan A. Maklakiewicz, Msza polska (Gloria), © 1946 by PWM, s. 6. 
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Dodatkowym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest retoryka mu-

zyczna. W obu mszach można wskazać kilka przykładów, które odwołują bada-

cza do figur retoryczno-muzycznych, znanych w baroku, i które mogą mieć zna-

czenie symboliczne. Wymowę retoryczną posiada wznosząca się linia melo-

dyczna w części Credo Mszy polskiej. Na słowach „wstąpił w niebo, jak światło 

wnikające” tworzy figurę anabasis. Natomiast opadający melos na słowach 

„Stamtąd ma zejść na ziemię w chwale po raz drugi” stanowi katabasis. W Cre-

do Mszy góralskiej symboliką nacechowane zostaje słowo „ukrzyżowanego”, na 

którym zastosowany został skok o oktawę, odprowadzony gwałtownym ruchem 

glissandowym chóru. Można ten fragment zinterpretować jako ekspresyjny reto-

ryczny okrzyk exclamatio, po którym następuje nagłe zerwanie narracji, zamilk-

nięcie zakończone pauzą – aposiopesis (por. przykład 7).  

 

Przykład 7. Tadeusz Maklakiewicz, Msza góralska (Credo), © 1989 by Wydawnictwo Muzyczne 

Agencji Autorskiej, s. 8. 

Kolejne exclamatio rysuje początkowy fragment Ofiarowania tejże mszy. 

Skok o interwał seksty małej towarzyszy tekstowi o charakterze błagalnym 

„Przyjmij tę ofiarę Boże błagamy w wielkiej pokorze”. Dodatkowe emocje, 

wyrażające ból, cierpienie, potęguje użycie sekwencji dwóch opadających pół-

tonów, które charakteryzują patopoję (por. przykład 8).  
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Przykład 8. Tadeusz Maklakiewicz, Msza góralska (Ofiarowanie), © 1989 by Wydawnictwo 

Muzyczne Agencji Autorskiej, s. 11. 

Podobny efekt exclamatio został osiągnięty w Credo Mszy polskiej, skok  

o oktawę ilustruje muzycznie również tekst o błagalnym nastroju „odpuść du-

szom ich, Boże”. W tejże części uwagę słuchacza zwraca również muzyczna 

interpretacja tekstu „trzeciego dnia zmartwychwstał” – specjalnie podkreślone 

zostają na poziomie wieloelementarnym faktura (oktawy unisono), rytm punk-

towany, zwiększona dynamika, dając barokowe accentus. 

Zaprezentowane msze polskie stanowią syntezę gatunków mszy znanych  

z tradycji z elementami muzyki trywialnej, folkloru i sentymentalnej pieśni ro-

mantycznej. Części Credo w obu mszach zwierają najwięcej treści pochodzą-

cych ze współczesnej liturgii chrześcijańskiej, zaś Offertoria stanową typowo 

autonomiczne pieśni o walorach artystycznych, z dominującą funkcją ekspre-

sywną. Msza góralska została dodatkowo opracowana w wersji na chór i zespół 

kameralny (smyczki i obój), gdzie obojowi zostają powierzone główne myśli 

tematyczne. Brak istotnego aspektu dla gatunku mszy, jakim jest funkcja litur-

giczna, nie pozbawia omawianych utworów ich walorów estetycznych i styli-

stycznych. Elementy, które cechują muzykę polską, pozwalają zaliczyć owe 

dzieła wokalno-instrumentalne do kategorii autonomicznych „mszy polskich”, 

ewokujących jednak fenomen sacrum (muzyczna „modlitwa” wiernych o pokój 

w Mszy polskiej, śpiew wiernych w Mszy góralskiej). Obie msze, które były 

pisane na potrzebę chwili, jak się wydaje, spełniły ówcześnie swe zadanie – 

poprzez pryzmat muzyki stały się wyrazem modlitwy, wzajemnej ewangelizacji 

oraz przesłaniem pokoju i radości. 
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Wątki polskie w mszach Jana A. Maklakiewicza i Tadeusza 

Maklakiewicza  

Abstrakt 

Przedmiotem artykułu są dwie msze z tekstem polskim, które – według typologii Stanisława 

Dąbka – reprezentują typ tzw. mszy polskiej, znamiennej dla twórczości polskich kompozytorów 

pierwszej połowy XX wieku. Autorka artykułu wybrała reprezentatywne msze braci Maklakiewi-

czów, w których pierwiastek „polski” dotyczy nie tylko tytułu czy użycia polskiego tekstu, ale  

i elementów narodowych – w postaci idiomu rodzimego folkloru. Analizie poddane zostały Msza 

polska Jana A. Maklakiewicza z 1944 roku oraz Msza góralska autorstwa Tadeusza Maklakiewi-

cza z roku 1981, dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II.  

Słowa kluczowe: polska twórczość mszalna XX wieku, Jan Adam Maklakiewicz, Tadeusz 

Wojciech Maklakiewicz, msza polska, msza góralska, twórczość muzyczna dedykowana Janowi 

Pawłowi II.   
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Polish themes in the Masses  

by Jan A. Maklakiewicz and Tadeusz Maklakiewicz 

Abstract 

The subject matter of the article is focused on two Masses with Polish text which, in accord-

ance with the typology by Stanisław Dąbek, represent the type of the so-called Polish Mass – 

characteristic to the works of the Polish composers of the first half of the 20th century. The author 

of the article has chosen Masses representative for the Maklakiewicz brothers, whose works refer 

to the “Polish” dimension not only in the title or by the use of Polish text but also by national 

elements in the form of an idiom of the native folklore. The article analyses the Polish Mass by Jan 

A. Maklakiewicz, composed in 1944 and the Highland Mass by Tadeusz Maklakiewicz, composed 

in 1981 and dedicated to the Pope John Paul II. 

Keywords: 20th century Polish Masses, Jan Adam Maklakiewicz, Tadeusz Wojciech 

Maklakiewicz, Polish Mass, Highland Mass, music works dedicated to John Paul II. 
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O traktorze pędzącym w rytm Kalinki. Folklor  

w filmach animowanych Europy Środkowo- 

-Wschodniej powstałych w latach 1949–1984 

Użyte w tytule tego artykułu, w kontekście filmów animowanych, sformu-

łowanie „folklor” jest oczywiście skrótem myślowym, mającym odesłać nas do 

terminu wprowadzonego po raz pierwszy przez Józefa Bursztę, to znaczy do 

folkloryzmu, czyli cytowania elementów ludowych w oderwaniu od ich pier-

wotnego kontekstu, do ich twórczej adaptacji itd.
1
 

Sposób prezentacji folkloru muzycznego w filmach animowanych to problem, 

którego należyte omówienie wymaga uwzględnienia wielorakich aspektów i uży-

cia narzędzi, którymi posługują się różne dziedziny humanistyki. Nie sposób 

wszak opisywać tego typu muzyki w oderwaniu od jej filmowego kontekstu. Ana-

liza ścieżek dźwiękowych wymaga więc nie tylko wiedzy muzykologicznej i et-

nomuzykologicznej, ale również m.in. – antropologicznej, filmoznawczej, histo-

rycznej, etnologicznej, literaturoznawczej. W niniejszym artykule zaprezentowana 

zostanie więc zaledwie próba omówienia tego zjawiska, i to tylko na kilku wybra-

nych przykładach. Celem referatu będzie odpowiedź na następujące pytania: Jak 

manifestuje się folklor w muzyce filmowej i jakie są jego powiązania z pozosta-

łymi warstwami dzieła filmowego: sferą narracji lub obrazu? Jaki sens ma przy-

woływanie danych utworów folklorystycznych? Jak wygląda stosunek muzyki 

ludowej i pozostałych rodzajów muzyki obecnych na danej ścieżce dźwiękowej?  

Problemowi opracowywania tradycyjnych tekstów folklorystycznych (bylin 

i bajek magicznych) w rosyjskich filmach animowanych II połowy XX wieku 

poświęcony został w 2009 roku raport N. Pietrowej pt. Transformacja obrazów 

ludowych w kulturze mediów XX wieku
2
. Autorka podkreśla m.in., że inspiracje 

                                                 
1  Zob. J. Burszta, Kultura ludowa – folkloryzm – kultura narodowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1969, 

t. 13, nr 4, s. 69–90; Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974. 
2  Zob. źródło: http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_program_petrova.htm [stan z 15.11.2016.]. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.03
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folklorem mogą przejawiać się na różnych poziomach filmu (np. stylistycznym) 

i mieć różne uwarunkowania (np. historyczne czy ideologiczne), a także, iż 

ważną rolę w kształtowaniu stereotypowych wyobrażeń na temat kultury ludo-

wej odgrywa właśnie sposób jej prezentowania przez środki kultury masowej. 

Co więcej, badanie tego zjawiska pozwala zaobserwować, w jaki sposób wer-

balne formy kultury przekształcają się w formy audiowizualne.  

Miejsce i czas historyczny, w jakim powstały wybrane przez mnie do anali-

zy filmy, a mianowicie obrazy powstałe w ZSRR, Czechosłowacji i Polsce po-

między 1949 i 1984 rokiem, upoważniają do zajęcia się wszystkimi zagadnie-

niami wyszczególnionymi przez Pietrową, wliczając w to – jako problem cen-

tralny – wydźwięk ideologiczny folklorystycznych cytatów. Chodzi wszak  

o dzieła filmowe powstałe w okresie panowania socjalizmu w ośrodkach Europy 

Środkowo-Wschodniej; można co do nich założyć, że ich twórcy byli zobowią-

zani do nadążania za narzuconymi z góry dyrektywami dotyczącymi estetyki, 

stylu i funkcji tych dzieł, zwłaszcza że były one adresowane do odbiorcy dzie-

cięcego, w stosunku do którego należało ze szczególną pieczołowitością reali-

zować misję wychowania do sztuki i poprzez sztukę. 

Punktem wyjścia rekonstrukcji założeń ideologicznych animowanych fil-

mów dziecięcych tworzonych w ZSRR i krajach bloku wschodniego byłyby 

zatem – ustalone z końcem lat 40. XX wieku – założenia realizmu socjalistycz-

nego; rozwój dziecięcej animacji w kolejnych dekadach należałoby natomiast 

zbadać pod kątem stopniowego wychodzenia poza dyrektywy socrealizmu. 

Istotne byłoby też wskazanie różnic w podejściu do folkloru, jakie charaktery-

zowało autorów z poszczególnych ośrodków, związane już nie tylko z presją 

ideologiczną, ale i z oddziaływaniem odmiennej tradycji muzycznej w ZSRR, 

Czechosłowacji i Polsce.  

Można by przypuszczać, że w dziecięcych filmach animowanych wyprodu-

kowanych w Europie Środkowo-Wschodniej czasów komunizmu rola folkloru 

była ogromna i stanowiła proste przedłużenie swojej XIX-wiecznej funkcji re-

prezentowania żywiołu „swojskiego”, narodowego, a zarazem charakteryzujące-

go swoistość kultury Europy Wschodniej – regionu, którego tożsamość określał, 

zdaniem jej obserwatorów, czynnik chłopski. Zofia Lissa wyjaśniła przewodnią 

rolę folkloru w krajach słowiańskich za pomocą argumentacji historycznej: 

Dlaczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w krajach słowiańskich 

rola folkloru jest o wiele większa w kształtowaniu się stylu muzycznego niż np. we Fran-

cji, Anglii czy Niemczech? Otóż wydaje mi się, że kraje te dłużej żyją swoim folklorem, 

który przenika do wszystkich klas społecznych, że proces rozwoju folkloru trwa tam dłu-

żej i nie ulega niwelacji w jego najbardziej charakterystycznych cechach pod wpływem 

kultury miejskiej3. 

                                                 
3  Z. Lissa, Problemy stylu narodowego w twórczości Chopina, [w:] Materiały dyskusyjne Komi-

sji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego PAN, Warszawa, listopad 1955 (na prawach 

rękopisu), s. 1. 
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Przystępując do rekonstrukcji form obecności folkloru muzycznego w dzie-

cięcych filmach animowanych powstałych w „demoludach”, trzeba sobie jednak 

równocześnie uzmysłowić, że jednym z naczelnych założeń projektodawców 

nowej kultury socjalistycznej w ZSRR była likwidacja istotnych różnic pomię-

dzy formami bytu w mieście i na wsi. Według wizji Stalina upowszechnionej 

przez niego w pracy Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR (1952), po 

wprowadzeniu gospodarki socjalistycznej oraz reformie edukacji zrównującej 

szanse mieszkańców miast i wsi miał nastąpić zanik różnic świadomości spo-

łecznej przedstawicieli obu tych środowisk, a w konsekwencji zatarcie się różnic 

„na odcinku odbiorczości kultury” – także kultury muzycznej. Jak przekonywała 

Zofia Lissa, komentując projekt Stalina w pracy O obiektywności praw w histo-

rii i teorii muzyki z 1954 roku, w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym 

wieś miała stać się w pełni kompetentnym konsumentem muzyki poważnej:  

Wielkie kołchozy-giganty od dawna wyszły w swoim amatorskim poziomie poza reper-

tuar pieśniarski: są wsie, które własnymi siłami wystawiają całe opery klasyków rosyj-

skich4.  

Ostateczną konsekwencją przewidywanego przez Lissę „przejści[a] podsta-

wowych form muzyki ludowej do muzyki profesjonalnej, a zarazem pełne[go] 

uludowieni[a] muzyki artystycznej” miało być „przejście powszechności folklo-

ru na bardziej rozbudowane formy”
5
. Chodziło konkretnie o wdrożenie zapla-

nowanego przez państwo projektu darowania ludziom nowej postaci muzyki 

powszechnej – pieśni masowej. Miała ona stanowić syntezę wszelkich „żywot-

nych” przejawów tradycji muzycznej, tj. tradycji zrozumiałej i bliskiej odbior-

com, zawierającej – według koncepcji Borysa Asafjewa, który włączył refleksję 

nad pieśnią masową do swojej słynnej pracy Muzykalnaja forma kak process – 

autentyczne „życiowe intonacje” („bytowyje intonacji”), nieomylnie rozpozna-

walne zbiorowo jako „rodzime” („rodnoje”), „znajome” (znakomoje”), „ulubio-

ne” („liubimoje”)
6
. Kluczowe dla radzieckiego uczonego pojęcie „słuchowej 

pamięci”, służącej nie tylko rozumieniu muzyki, ale i kształtowaniu poczucia 

społecznej tożsamości grupy jej odbiorców, miało być w pieśni masowej uwa-

runkowane przez „zapas intonacji” czerpanych z folkloru oraz sublimującej go, 

„realistycznej” muzyki „klasyków rosyjskich”
7
.  

Kompozytorzy radzieccy zajęli się tworzeniem takiej muzyki, próbując –  

w myśl postulatu powszechności i autentyczności – w różnoraki sposób znosić  

w nich przeciwieństwo między folklorem i muzyką uczoną, wtapiając motywy 

                                                 
4  Z. Lissa, O obiektywności praw w historii i teorii muzyki, PWM, Kraków 1954, s. 127. 
5  Tamże, s. 131. 
6  B. Asafjew, Muzykalnaja forma kak process. Kniga wtoraja. Intonacja, Izdatielstwo Muzyka, 

Leningradskoje otdielienije, 1971, s. 226 (fragment, z którego zaczerpnięto tę krótką definicję 

intonacji, odnosi się do twórczości Chopina i Schumanna). 
7  Tamże, s. 297. Punktem odniesienia rozważań Asafjewa nad swoistością muzyki rosyjskiej 

była obserwacja „kryzysu intonacji” w muzyce Zachodu. 
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ludowe w eklektyczną wersję języka klasyki. Zasada łączenia materiału 

ludowego z muzyką klasyczną, estradową, masową była też podstawową 

strategią twórców muzyki do animowanych filmów dziecięcych tworzonych w 

ZSRR i innych krajach bloku wschodniego w latach 40. i 50. XX wieku. Nie 

oznacza to oczywiście, że każde użycie folkloru w radzieckim filmie ani- 

mowanym dla dzieci można utożsamić z wpływem socrealizmu; z dużym 

prawdopodobieństwem można bowiem założyć, że intencją wielu kompo- 

zytorów, którzy sięgali wówczas po wątki ludowe, było również nawiązywanie 

do przedwojennej, idącej w głąb wieku XIX tradycji muzyki narodowej. 

Niektóre użycia materiału ludowego przez kompozytorów muzyki filmowej z lat 

40.–50. XX wieku wskazują na to, iż wzorem dla nich była właśnie XIX- 

-wieczna muzyka narodowa, nie zaś „czysty” folklor. Bardzo charakterys- 

tycznym przykładem jest film Koncert Maszeńki (Машенькин концерт, 1948, 

reż. M. Paszczenko, muz. I. Dunajewskij). Tytułowe wydarzenie muzyczne 

rozgrywa się we śnie, a jest to sen jubilatki – dziewczynka otrzymała na uro- 

dziny lalkę Murzynka. Zabawka ma smutny wyraz twarzy, Masza postanawia 

więc ją rozweselić, organizując koncert, którego oprawa muzyczna skonstruo- 

wana jest według wzoru muzyki baletowej (nasuwa się tu wprost przykład 

baletów Czajkowskiego). Kolejne zabawki wykonują taneczne „numery”; wśród 

nich nie może zabraknąć tańca ludowego, czyli – jak to określa nomenklatura 

klasycznego baletu – charakterystycznego. W Koncercie Maszeńki taniec 

rosyjski á la Dziadek do orzechów wykonują rosyjskie lalki ludowe – matrioszki.  

Spojrzenie na folklor rosyjski poprzez pryzmat rosyjskiej klasyki jest też za-

sadą oprawy muzycznej powstałej w 1950 roku Bajki o rybaku i rybce. Specyfi-

kę oprawy muzycznej tej bajki stanowią także nawiązania do tradycji artystycz-

nej muzyki rosyjskiej – tym razem są to wzory kompozytorów Potężnej Gro-

madki. Autor ścieżki dźwiękowej wprowadził kilka łatwych do zidentyfikowa-

nia mikrocytatów z Obrazków z wystawy Musorgskiego (w czołówce słyszymy 

przekształcony motyw Promenady; w scenie uczty pojawia się cytat z Tańca 

kurcząt w skorupce). Rosyjski koloryt lokalny tworzą nawiązania do ludowych 

pieśni i tańców. 

Wiosenna bajka (Весенняя сказка) wyprodukowana w 1949 roku przez 

Sojuzmultfilm (reż. Wiktor Gromow, oprawa muzyczna Nina Makarowa) jest 

znacznie bliższa założeniom socrealizmu. Film, pod względem stylu ilustracji 

bardzo podobny do ówczesnych produkcji Disneya, opowiada o wiosennym 

powrocie dzikich gęsi do rodzimego kraju. Ma poważne przesłanie – postaci 

ptaków to ludzkie alegorie, wzory patriotów, którym tęsknota za ojczyzną nie 

pozwala pozostać w obcych stronach, nawet gdy są to ciepłe kraje. W ten sposób 

zostaje spełnione jedno z naczelnych zadań twórców radzieckiej kultury 

wczesnej epoki powojennej, jakim było kształtowanie postaw patriotycznych
8
. 

                                                 
8  Zob. A. Razmachnin, Tajnaja missija sowietskoj multiplikacji, artykuł opublikowany 5.09.2006 

na stronie www.utro.ru; źródło: https://utro.ru/articles/2006/09/05/580611.shtml [stan z 10.11.2016]. 
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Poza tym twórcy filmu wyeksponowali szacunek i zaufanie należne przywódcy. 

Ścieżka dźwiękowa Wiosennej bajki skomponowana została na podobieństwo 

ścieżek powstających w podobnym czasie do filmów dla dorosłych – wykorzys- 

tywana jest wielka orkiestra symfoniczna, a nadrzędne znaczenie dla konstrukcji 

muzycznej mają leitmotivy. Język muzyczny, jakim posłużyła się Nina Maka- 

rowa, wzorcowo wręcz łączy obiegowy język muzyki klasycznej z inspiracjami 

folklorystycznymi oraz z językiem pieśni masowej. Odniesienia do rosyjskiego 

folkloru mają funkcję symboliczną – pojawiają się tam, gdzie mowa  

o rodzinnym kraju. Film rozpoczynają słowa narratora: „W dalekich, gorących 

krajach, gdzie zimują przelotne ptaki, gęsi poczuły wiosnę i zatęskniły za 

rodzinnym krajem”, a już za chwilę słychać rzewną pieśń przywódcy stada. 

Pieśń ta wyraża tęsknotę za ukochaną osobą, a jednocześnie – za rodzinnym 

krajem. Melodia jest naśladownictwem elegijnego śpiewu Słowian wschodnich; 

skojarzenie z rodzinnym krajem wzmacnia akompaniament bałałajki. W dal- 

szym przebiegu akcji górę biorą nawiązania do klasyki – typowe dla muzyki 

romantycznej fragmenty quasi-ilustracyjne towarzyszą obrazowi burzy oraz 

przelotu przez dzikie góry. W jaśniejszym momencie akcji pojawia się walc, 

nawiązujący do muzyki Czajkowskiego. Im bliżej rodzinnego kraju, tym więcej 

akcentów rodzimych w muzyce. Kompozytorka wprowadza wylewną kantylenę, 

której związek z muzyką ludową sygnalizuje stosowanie moll naturalnego, 

kadencji plagalnych oraz obsady specyficznej dla odmiany rosyjskiej pieśni lu- 

dowej tzw. protjażnej (rozpoczyna ją solista, refren realizuje chór). Równo- 

cześnie, patetyczny charakter tych fragmentów oraz monumentalizm ich 

brzmienia tworzy nawiązanie do stylistyki pieśni masowej. Bajkę kończy 

potężny symfoniczny finał, kojarzący się z melodramatem. 

Użycie folkloru w funkcji symbolicznej ma miejsce w filmie Tri mieszka 

chitrostiej (Три мешка хитростей, 1954, reż. O. Chodatajewa, P. Nosow, muz. 

I. Bołdyriew). Jest to ekranizacja ludowej baśni ukraińskiej, opowiadającej  

o zaprzyjaźnionym z człowiekiem jeżyku i o chytrej lisicy. Motyw żywiołowego 

tańca rosyjskiego powiązany został tu z postacią wieśniaka i staje się waria- 

cyjnie opracowywanym leitmotivem. Dla zwiększenia rozpoznawalności frag- 

ment ów grany jest przez bałałajkę. Tak jak w Wiosennej bajce, elementy 

folkloru są płynnie włączane w uniwersalny język muzyki klasycznej (nb. 

świetnie napisanej, dobrze podążającej za akcją, efektownie ilustrującej rozwój 

wypadków i sytuacje psychologiczne; na szczególną uwagę zasługuje instru- 

mentacja godna Rimskiego-Korsakowa).  

Porównywalne mistrzostwo warsztatu kompozytorskiego prezentuje Mie- 

czysław Wajnberg jako autor muzyki do bajki Dwanaście miesięcy z roku 1956 

(Двенадцать месяцев, reż. M. Botow). Motywy ludowych rosyjskich pieśni  

i tańców ilustrują tu, jak w poprzednim filmie, postacie wieśniaków (macocha  

i jej córka) i zwierząt (zajączek, wilk), natomiast sfery baśniowa (postaci 

leśnych elfów) i dworska (królewna i jej dwór) odmalowane są – dla kontrastu – 



66 Katarzyna BABULEWICZ 

uniwersalnymi środkami muzyki klasycznej. Kompozytor pełną garścią czerpie 

z konwencjonalnych sposobów ilustrowania żywiołów przyrody (mistrzowskie 

sceny nocnej śnieżycy czy nastania wiosny), scen rodzajowych (np. podróż 

pędzącymi sankami) i nastrojów (od grozy do liryzmu). Dynamiczna akcja bajki 

pozwoliła na wprowadzenie wielu fragmentów muzycznych o charakterze 

motorycznym – tu właśnie znalazło się szczególnie dużo miejsca na włączenie 

elementów rosyjskich tańców. Wajnberg nie poprzestaje w tym filmie na 

kopiowaniu konwencjonalnych figur i elementów stylistycznych muzyki XIX 

wieku – włącza również nowoczesne środki harmoniczne („brudzenie” współ- 

brzmień dysonansami, wychodzenie poza tonalność dur–moll poprzez modu- 

lacje w końcówkach fraz, łączenie ze sobą trybu dur i moll) i instrumentacyjne 

(głównie nietypowe użycie instrumentów solowych, np. trąbki, puzonu, 

fortepianu). Specyficzna „pikanteria” rytmiczna i skłonność do stosowania 

„witalistycznej” motoryki zbliża Wajnberga do wzorów muzyki Szostakowicza  

i Prokofiewa (późne balety). 

Realizacją zasady zrównania pierwiastka miejskiego i wiejskiego, zarówno 

na poziomie treści filmu, jak i jego ścieżki dźwiękowej, jest sławny radziecki 

serial Wilk i Zając (ros. Nu, pogodi!), zrealizowany w latach 1969–2006
9
  

w studiu filmowym Sojuzmultfilm. Reżyserem był Wiaczesław Kotionoczkin  

(w dwóch przypadkach towarzyszył mu Władimir Tarasow, zaś dwa ostatnie 

filmy są dziełem syna reżysera – Aleksieja Kotionoczkina). Mimo iż bohaterami 

serialu są zwierzęta, ma on charakter wybitnie „miejski”. Świat przedstawiony 

wygląda w nim wręcz wielkomiejsko, nowocześnie i dostatnio, często skonstru-

owany jest na modłę zachodnią – na straganach widzimy stosy arbuzów, bohate-

rowie ścigają się po błyszczących podłogach. W warstwie wizualnej uwzględ-

niona została moda, na przykład odnośnie do urządzenia mieszkań. Zdarzają się 

nawet bezpośrednie nawiązania do bieżących wydarzeń z życia kraju, np.  

w przypadku odcinka 13 – Olimpiada 1980 w Moskwie – pojawia się nawet ma-

skotka olimpiady. Autorami muzyki bądź opracowania muzycznego serialu są 

różne osoby, de facto jednak ścieżki dźwiękowe odcinków Wilka i Zająca skła-

dają się niemalże w całości z cytatów muzycznych. Przekrój cytowanego reper-

tuaru jest imponujący i świadczy już nie tylko o intencji uwzględnienia (czy też 

kształtowania) „miejskiego” gustu muzycznego u dziecięcego odbiorcy, lecz  

o zamiarze dania „zielonego światła” muzyce rozrywkowej, zarówno radziec-

kiej, jak i zachodniej. Duży udział cytatów z muzyki rozrywkowej określa este-

tyczny status muzyki Wilka i Zająca – podobnie jak jego treść, stara się ona być 

„prozachodnia”. Przekrój cytowanego repertuaru muzycznego zbiera różnorodne 

doświadczenia widza: jego ulubione filmy, popularne melodie, ówczesne ra-

dzieckie i zachodnie przeboje, utwory najsłynniejszych bardów rosyjskich, dzie-

ła muzyki klasycznej. To żartobliwa kronika muzyczna „późnego” ZSRR.  

                                                 
9  Większa część filmów powstała przed 1991 rokiem. 
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W serialu rozbrzmiewają m.in. utwory z repertuaru Włodzimierza Wysockiego, 

Ałły Pugaczowej, Muslima Magomajewa, cytaty muzyki z filmu animowanego 

(np. Bremieńscy muzykanci, również produkt Sojuzmultfilmu), a nawet popular-

ne utwory z filmów dla widzów dorosłych, takich jak: Dzieci kapitana Granta 

(lata 30.), Brylantowa ręka (1969), czy Wertykal (1966)
10
. Słychać utwory popu-

larnych zespołów radzieckich (np. Samocwiety), ale również, co już nie tak 

oczywiste, twórców popularnych na Zachodzie, np. Mary Hopkins (w przypadku 

tej piosenkarki jest to jednak, jakby żartobliwie zakamuflowane, odwołanie do 

kultury rosyjskiej, gdyż przywoływany utwór, wielki przebój końca lat 60. Tho-

se were the days oparty był w rzeczywistości na rosyjskim romansie Dorogoj 

dlinnoju Borisa Fomina – filmowa sytuacja nawiązuje zresztą właśnie do orygi-

nalnego tekstu utworu autorstwa Konstantina Podrewskiego, nie zaś do tekstu 

zaczynającego się od słów „Once upon a time there was a tawern”). Pojawia się 

muzyka elektroniczna, np. utwór Popcorn czy utwory zespołu Digital Emotion. 

Wykorzystany zostaje fragment Bésame mucho oraz ’O sole mio – drugi przebój 

śpiewa Zając. Pojawia się też muzyka polska – m.in. fragment Orkiestr dętych  

z repertuaru Haliny Kunickiej. Jeśli chodzi o cytaty z muzyki poważnej – sły-

chać parodię Tańca z szablami z baletu Gajane A. Chaczaturiana, fragmenty 

Wejścia gladiatorów z baletu Spartakus tego samego kompozytora, Lotu trzmie-

la z opery Bajka o carze Sałtanie M. Rimskiego-Korsakowa, Jeziora łabędziego 

czy Piosenki neapolitańskiej z Albumu dla młodzieży P. Czajkowskiego. Takie 

żonglowanie słynnymi utworami ma w sobie pewną nonszalancję. Muzyczna 

intertekstualność serialu to jednak nie gra intelektualna, a emocjonalna – wpły-

wanie na emocje odbiorcy odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem muzyki.  

Przyjrzyjmy się teraz, jakie miejsce w tym misternym kolażu zajmuje folk-

lor. Najbardziej ostentacyjne nawiązania do rodzimej ludowości pojawiają się  

w trzech odcinkach: odcinku 3 – Na ulicy, odcinku 6 – Na wsi i odcinku 10 – Na 

budowie.  

Odcinek 6 – Na wsi (1973) – wyróżnia się na tle serii jednorodnością, jeśli 

chodzi o pochodzenie muzyki: ścieżka dźwiękowa skomponowana została 

przeważnie z fragmentów utworów ludowych bądź autorskich opracowań 

muzyki ludowej; reprezentują one folklor muzyczny (m.in. Azerbejdżanu, 

Białorusi i Estonii). Wykorzystany został także fragment utworu muzyki 

klasycznej, którego temat związany jest z gospodarstwem rolnym – Taniec  

z szablami z baletu Gajane A. Chaczaturiana. Film rozpoczyna sielska scena: 

Wilk leży zrelaksowany na łące wśród rumianków, paląc papierosa. Widać 

pozostałości po biwaku, słychać śpiew ptaków. Atmosferę dopełnia grana na 

bałałajce rosyjska pieśń Step dookoła do słów Iwana Surikowa. Łąka, na której 

                                                 
10  W. Kotionoczkin w swych wspomnieniach przyznaje, że w dzieciństwie najpierw oglądał tylko 

filmy dla dorosłych, a dopiero później, w wieku dziesięciu lat, zetknął się z kinem animowa-

nym. Być może jest jedna z przyczyn tego typu nawiązań? Zob. W. Kotionoczkin, Nu, Kotio-

noczkin, pogodi!, Moskwa 1999, s. 5.  
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leży Wilk, okazuje się tymczasem lotniskiem – bohater wsiada do samolotu,  

w którym jest, rzecz jasna, Zając – za moment skacze on na spadochronie,  

a Wilk za nim – bez spadochronu. Kolejny interesujący nas cytat pojawia się  

w momencie, gdy czarny charakter wpada przez dach do kurnika. Rozbrzmiewa 

azerbejdżańska dziecięca piosenka Dżudżaljarim (Д  д а яри м). Jest to pieśń 

kwoki, która troszczy się o swe pisklaki. Słychać tekst w języku oryginalnym. 

Egzotyczna stylistyka utworu zdaje się podkreślać waleczny charakter koguta, 

który za moment atakuje intruza – Wilka. Kolejna scena rozgrywa się przy 

studni, do której oczywiście wpadł Wilk. Słychać ludowe melodie w wykonaniu 

folklorystycznych instrumentów. Warto zauważyć, że w tym momencie na 

ekranie pojawia się na chwilę Kozioł – przyszedł on do studni po wodę, i, ku 

swemu zaskoczeniu, wyłowił nieprzytomnego Wilka. Kozioł, choć mieszka na 

wsi, ma bardzo niechłopski strój, ubrany jest zresztą podobnie jak główny 

bohater. Kolejna scena to znów scena pościgu; Zając znika w zbożu, a wtedy 

Wilk dostrzega kosę – rozbrzmiewa wraz z tekstem białoruska żartobliwa pieśń 

Kosił Jaś koniczynę. Opowiada ona o Jaśku, który, pracując, dostrzega 

dziewczynę żnącą żyto. Chce ją poślubić, jednak matka doradza mu inne 

kandydatki.  

Tym razem tekst ludowej pieśni ma wyjątkowo dosłowne odniesienie do 

obrazu, przecież rzeczywiście widać bohatera z kosą, choć różne są oczywiście 

cel, okoliczności i skutek wykonywanej pracy. W filmie pieśń rozbrzmiewa  

w nowoczesnym opracowaniu muzycznym, w wykonaniu białoruskiego zespołu 

Piesnjary ( есняр  , założony został w Mińsku w 1969 roku). Opracowanie 

wprowadza element humorystyczny – i względem przytaczanego folkloru,  

i prezentowanej na ekranie sceny. Wilk kosi wszystko, co napotyka na drodze – 

bohater ten nie podziela rosyjskiego sentymentu względem szumiących brzóz. 

Kosa prędko ulega zniszczeniu, a wtedy wzrok Wilka pada na przejeżdżający 

nieopodal kombajn. Akurat kiedy w pieśni słychać słowa „Spoglądał na 

dziewczynę”… 

Prześmiewcze odwołania do popularnych utworów, czytelne głównie po-

przez skojarzenia treściowe, które niosą słowa przytoczonych utworów (dobrze 

znanych radzieckiemu odbiorcy), pojawiają się nie tylko w odcinku rozgrywają-

cym się na wsi, ale również w dwóch filmach o tematyce miejskiej. W odcinku 3 

– Na ulicy (1971) – pościg za Zającem związany jest z poruszaniem się po jed-

nopasmowych drogach przy użyciu kolejnych środków lokomocji (z każdym  

z nich związane są oczywiście problemy). Wszystko zaczyna się od tego, że 

Wilk wsiada na motocykl – spektakularny charakter sytuacji podkreśla zacyto-

wany w ścieżce dźwiękowej fragment Wejścia gladiatorów. W dalszych partiach 

filmu jest wyjątkowo dużo muzyki swingującej, pojawia się także utwór Jeź-

dziec stepowy (Steppenreiter) w wykonaniu Centralnej Orkiestry Narodowej 

Armii Ludowej NRD (Zentrales Orchester der NVA). Cytaty te podkreślają 

wielkomiejskość scenerii. Niespodziewany zwrot w kierunku rodzimego folklo-
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ru muzycznego ma miejsce na koniec akcji. Otóż kiedy Wilk zostaje, nie na 

długo wprawdzie, operatorem walca, rozbrzmiewa Kalinka – w wersji instru-

mentalnej w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Güntera Gollascha. Żywiołową 

melodię wykonują z glissandami instrumenty dęte blaszane – powstaje udany 

kolaż muzyki ludowej oraz jazzu, zharmonizowany z poprzednio wprowadzo-

nymi cytatami. 

Skoro w serialu pojawiła się ponadczasowa Kalinka, nie mogło zabraknąć 

słynnej radzieckiej pieśni napisanej w roku 1938 – Katiuszy (autorstwa kompo-

zytora Matwieja Błantera i poety Michaiła Isakowskiego). Słychać ją w odcinku 10 

– Na budowie (1976). Wilk ściga Zająca na terenie nowoczesnej, zautomatyzo-

wanej w dużym stopniu budowy. Pieśń słyszymy w wersji zatytułowanej Kaza-

czok (Casatschok), stworzonej przez izraelską artystkę Rikę Zarai (co dość zna-

mienne, w filmie nie słyszymy francuskojęzycznego tekstu, a jedynie towarzy-

szenie instrumentalne i zawołania/wokalizy chórku męskiego). Utwór roz-

brzmiewa, gdy czarny charakter ląduje na urządzeniu, którego ruchoma część 

porusza się po szynach w górę i w dół. Wilk wygląda zatem, jakby tańczył ho-

paka. Byłby to więc przykład spożytkowania bardzo znanej masowej pieśni ra-

dzieckiej w celu wywołania efektu komicznego, polegającego na zestawieniu 

„swojskiego” tańca, kojarzonego jako rubaszny, z obrazem supernowoczesnego 

urządzenia, które uruchamia bohater. Efekt komiczny byłby tu jeszcze zintensy-

fikowany wprowadzeniem do tekstu utworu elementów stylizacji jazzowej. 

Podsumowując traktowanie szeroko pojętego folkloru w tym serialu: obecna 

wielokrotnie groteska wynika z zestawiania na zasadzie kontrastu poważnego 

charakteru muzyki i pierwotnego tekstu (nawet jeśli nie jest obecny w filmie)  

z sytuacją na ekranie. Wszelki patos jest tu prędko neutralizowany, a typowa 

rosyjska rzewność – traktowana z ironią. Jeśli zaś chodzi o oprawę muzyczną 

całego serialu, jest niestereotypowa, zaznaczają się tu ironia, autoironia i dy-

stans. Wszystko przedstawiane jest jakby z przymrużeniem oka. 

Łączenie elementów folklorystycznych z językiem współczesnej muzyki 

rozrywkowej stanowi także sens strategii, jaką przyjęli twórcy filmu Bajka  

o popie i jego robotniku Bałdzie (Сказка о попе и о работнике его Ба де, 

1973, reż. Inessa Kowalewskaja, opracowanie muzyczne Anatolij Bykanow, 

śpiewa „jeden za wszystkich” Oleg Anofriew). Rola muzyki podkreślona zostaje 

na samym początku filmu, widać bowiem planszę z napisem „Muzyczne 

przedstawienie na motywach A. Puszkina” – film jest ekranizacją jednej  

z satyrycznych bajek
11

 rosyjskiego romantyka. Sposób konstruowania obrazu 

                                                 
11  Literackiego przekładu utworu na język polski dokonał Julian Tuwim – w jego tłumaczeniu 

tytuł brzmi Bajka o popie i o parobku jego Jołopie. Warto też nadmienić, iż wspomniany utwór 

Puszkina, zapewne ze względu na zawartą w nim krytykę duchowieństwa, cieszył się w ZSRR 

popularnością wśród twórców filmów animowanych i był kilkakrotnie ekranizowany. Do wer-

sji z roku 1933 (wytwórnia Lenfilm) muzykę skomponował Dymitr Szostakowicz – jedyne na-

granie filmu spłonęło jednak w pożarze podczas bombardowania Leningradu w roku 1941. Za-

chował się tylko fragment, scena na bazarze – jednak wraz ze ścieżką dźwiękową. Fragment ten 
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oraz podkładu muzycznego wskazują na chęć naśladowania wzorów Disneyow- 

skich. Warstwa fabularna ma tutaj stosunkowo małe znaczenie, nacisk położony 

jest natomiast na atrakcyjność układów ruchu, który jest ściśle zrytmizowany, 

podobnie jak towarzysząca mu muzyka. Użycie materiału folklorystycznego 

tłumaczy się w tym filmie samo przez się, jako że twórcy strony graficznej 

skupili się na odtworzeniu realiów dawnej wsi rosyjskiej. Budynki, sprzęty 

domowe, ubiory są stylizowane na wiek XIX. Zachowania bohaterów mają 

natomiast – jak to w bajce – charakter uniwersalny. Podkreśla to ścieżka 

dźwiękowa, w której sąsiadują ze sobą fragmenty stylizowane na muzykę 

ludową oraz te, które czerpią z rezerwuaru muzyki pop wczesnych lat 70. 

Zasadą jest płynne łączenie obu stylistyk, nie tylko w obrębie sąsiadujących 

scen, ale nawet w ramach małych odcinków formy muzycznej. Trudno 

zdecydować, która z nich określa ostatecznie estetykę muzyczną bajki, chociaż 

można mówić o uprzywilejowaniu muzyki ludowej w scenach przedsta- 

wiających głównego bohatera – młodego robotnika. Jego pojawienie się na ogół 

sygnalizuje quasi-ludowa pieśń z akompaniamentem bałałajki – instrument ten 

jest jego własnością. W skali całego filmu są to najbardziej kantylenowe partie – 

widz momentalnie wyczuwa, kto tu jest bohaterem pozytywnym (krytykowany 

ksiądz śpiewa basem, a w zasadzie melorecytuje, co można odczytać jako 

delikatną aluzję w kierunku wschodniego stylu liturgicznego). O tym, jak ważny 

jest w tym filmie śpiew z bałałajką, zaświadczyć może bodajże jedyne odstęps- 

two fabularne od oryginału Puszkina. Otóż w utworze literackim Bałda, który 

przybywa nad morski brzeg, by pobrać od diabłów rzekomo należną księdzu 

daninę, burzy spokój morskich głębin przy pomocy liny. W filmie zaś, zamiast 

prymitywnym narzędziem, posługuje się on siłą dźwięków – tony bałałajki 

budzą podwodne stwory, które, przed wydostaniem się na powierzchnię, tańczą 

jeszcze dodatkowo przy jazzującym akompaniamencie. Z kolei młodzieńczy 

temperament Bałdy wyładowuje się w wykonywanym przez niego tańcu  

o ludowym charakterze. Pozostałe użycia muzyki ludowej w omawianej bajce 

mają funkcję symboliczną (sielski obraz wsi dopełnia grana przez obój smętna 

„słowiańska” melodia) bądź stanowią integralną część obrazka etnograficznego. 

Takim obrazkiem jest zbiorowy taniec ludu wiejskiego wykonywany podczas 

jarmarku (nie ma on logicznego związku z akcją). Zarówno figury tańca, jak  

i jego warstwa muzyczna są wiernym odzwierciedleniem ludowego pierwo- 

wzoru. Zachowano nawet manierę wykonawczą – gwizdy towarzyszące 

wykonywaniu niektórych figur. Ciekawostką, dobrze ilustrującą sytuację 

radzieckiego twórcy z lat 70., jest brak jaskrawych nawiązań do muzyki 

religijnej. Chociaż tytułowa postać popa przyozdobiona jest wiszącym na jego 

szyi krzyżem, odnosi się do niego bez szacunku, zaś autor muzyki nie skorzystał 

z możliwości wprowadzenia do śpiewu księdza elementów muzyki cerkiewnej, 

                                                 
dostępny jest na stronie youtube: Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=UEHcMZ-

m8MQ [stan z 06.12.2016]. 
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poza wspomnianymi wyżej odległymi aluzjami. Można to oczywiście wytłu- 

maczyć całkowicie świecką fabułą bajki.  

Podobna strategia muzyczna, polegająca na łączeniu elementów folklo- 

rystycznych ze środkami współczesnej muzyki rozrywkowej, zastosowana 

została też w innym filmie tej samej reżyserki – w obrazie Rosyjskie melodie 

(Р сские напевы, 1972, muz. Igor Jakuszenko). Tutaj również kluczowe 

znaczenie zyskują układy ruchowe (a konkretnie taniec), zaś fabuła ma jeszcze 

mniejszą wagę. Film rozpada się na trzy cząstki, bez wyraźnego powiązania 

fabularnego – każda z nich wykorzystuje za to po jednej oryginalnej pieśni 

ludowej. W cząstce pierwszej słychać chóralną pieśń Wo deriewnie to było  

w Olchowkie (Во деревне то бы о в О ьховке) – zachowana została maniera 

wykonawcza śpiewaków oraz specyficzna tonalność, na ekranie śledzimy 

historię niespełnionej miłości Andryjaszki i Paraszki. Pieśń jest swobodnie 

opracowywana – ponownie momentami widzimy skojarzenia z estetyką Dis- 

neyowską. W ogniwie drugim, zimowym, mamy tylko dwóch bohaterów – 

młodzieńca oraz zwiewną piękność w ludowym stroju, przypominającą sło- 

wiańską Królową Śniegu; brzmi pieśń Wdol po ulice mietielica mietiot (Вдо ь 

по   ице мете ица метёт
12
). Choć to również pieśń ludowa, w zestawieniu  

z szorstką estetyką poprzedniego utworu brzmi nieco jak liryczny fragment  

z opery. W ostatniej cząstce, której bohaterami są dziewczynka, krowa i niedź- 

wiedź, słychać pieśń Wstawała ja ranieszenko (Встава а я ранешенько), której 

refren to Kalinka. Tu brzmią jednak również zwrotki, a wszystko w zaskakującej 

postaci: oryginalna wersja ludowa (nie zaś słynna melodia popularna) 

poprzedzona zostaje awangardowym wstępem, aby w dalszej kolejności stać się 

polem do popisu dla różnorodnych opracowań – najpierw słychać bałałajkę, 

później całą orkiestrę, gitarę, jazzujący fortepian, big band, wirtuozowskie 

skrzypce…  

Z zupełnie innym podejściem do folkloru mamy do czynienia w czeskim se-

rialu Krecik, wyprodukowanym w latach 1957–2002 przez praskie Studio Bratři 

v triku. Zarówno twórcą kultowej postaci, jak i reżyserem wszystkim odcinków 

był Zdeněk Miler. Serial opowiada o przygodach tytułowego bohatera i jego 

leśnych przyjaciół. Główny bohater jest odważny, opiekuńczy, pomysłowy  

i ciekawy świata. Ze scenariuszy serialu przebija pochwała świata przyrody oraz 

krytyka cywilizacji. Akcja najczęściej dzieje się na leśnej polanie. Na przestrze-

ni lat za oprawę muzyczną Krecika odpowiedzialnych było kilku kolejnych 

kompozytorów. Do roku 1991 byli nimi: Jaroslav Křička, William Bukový, 

Miloš Vacek i Vadim Petrov. Stworzona przez nich muzyka zdradza profesjo-

nalne przygotowanie, obycie z klasycznym warsztatem kompozytorskim i pre-

zentuje bogactwo rozwiązań – każdy z kompozytorów w dodatku stworzył wła-

sny styl, który łatwo rozpoznajemy, oglądając kolejne filmy. Muzyka w serialu 

                                                 
12  Pieśń ta znajdowała się w repertuarze m.in. Anny German. 
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jest w pełni autorska, a na ścieżkach dźwiękowych spotykamy minikompozycje 

reprezentujące zarówno muzyczną klasykę, jak i muzykę popularną, a ponadto – 

muzykę awangardową. Muzyka popularna reprezentowana jest przez swoje dwie 

główne postacie: tradycyjną muzykę ludową (powszechną) oraz nowoczesną 

muzykę rozrywkową (jazz). Tę pierwszą reprezentują typowe dla muzyki cze-

skiej tańce: polka i walc, jak również marsze. Z racji specyfiki czeskiego folklo-

ru, który już w XIX wieku uchodził za „skażony” wpływami miejskimi, a kon-

kretnie niemieckimi, próżno w ich opracowaniach dokonanych na potrzeby se-

rialu doszukiwać się jakichś odrębnych cech (np. rytmicznych czy skalowych) 

wskazujących na archaiczność materiału. Dla odbiorcy czeskiego związek tych 

opracowań z miejscowym folklorem jest jednak oczywisty. Na tej zasadzie polki 

czy walce wprowadzone zostały przez autorów piszących muzykę do Krecika  

w funkcji emblematycznej. Zwykle symbolizują przyjazność świata natury oraz 

ilustrują sytuacje związane z życiem na łonie natury lub na wsi. Polka przykła-

dowo jest swoistym tematem „działającego Krecika” – ma to miejsce w odcin-

kach opracowywanych muzycznie przez Miloša Vacka
13

; dzięki inwencji tego 

twórcy taniec brzmi nie tylko żywiołowo, radośnie, humorystycznie, ale nawet 

groteskowo (przynosi skojarzenia z estetyką polek Szostakowicza). Wykonywa-

ny jest przez fagot. 

Ludowy walc słychać chociażby w odcinku Krecik i buldożer (1975, muz. 

Vadim Petrov) – flet dialoguje z klarnetem, taneczny puls utrzymuje dyskretnie 

gitara. Ów urokliwy, katarynkowy fragment rozpoczyna film, ma jednak rolę, 

która przekracza funkcję wstępu – staje się symbolem harmonijnego świata przy-

rody (w funkcji złowieszczej zaś wykorzystana zostaje muzyka jazzująca – sły-

chać ją, gdy buldożer dokonuje wycinki drzew pod budowę drogi). Walc ważne 

znaczenie ma też chociażby w odcinku Krecik i muzyka (1974, muz. Vadim Pe-

trov), w którym to tytułowy bohater zostaje wielbicielem ragtime’u odtwarzanego 

przez gramofon – jednak nie na długo. Gdy zniszczeniu ulega jedyna płyta, którą 

posiada, Krecik wraz ze swą przyjaciółką, myszą, konstruuje nową, lepszą płytę, 

którą udaje się pozyskać z „surowców wtórnych” – nutek, które spadają na ziemię, 

gdy śpiewają leśne ptaki. Kiedy bohater włącza nową płytę, słyszalny jest właśnie 

walc – kompozytor zadbał nawet o to, by minikompozycja wykonywana była 

tylko przez instrumenty, na których ptaki grały wcześniej swój leśny koncert (gil – 

flet, sowa – tuba, kos – skrzypek, dudek – dudy, dzięcioł pstry – perkusja).  

Rozszerzeniem zastosowania czeskiego folkloru tanecznego w funkcji sym-

bolizowania świata natury są więc sytuacje, w których ukazywany jest on  

w zestawieniu z nowoczesną muzyką rozrywkową (głównie jazzem). Jak zostało 

już zasugerowane, w Kreciku muzyka jazzowa towarzyszy scenerii miejskiej 

przemysłowej, ilustruje presję zjawisk cywilizacyjnych itp. W tym kontekście 

muzyka ludowa (powszechna) pojawia się jako pożądany kontrast. 

                                                 
13  Np. Krecik malarzem (1972). 
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Specyficzne zastosowanie ma w wybranych odcinkach serialu Krecik mu-

zyczny folklor orientalny. Jego stylizacja dopełnia wymowę scenografii odcin-

ków, które dzieją się w egzotycznej scenerii. Mamy z nią do czynienia w odcin-

ku Krecik na pustyni (1975) z muzyką Vadima Petrova. Tytułowy bohater wyru-

sza helikopterem do Afryki. Oprawa muzyczna filmu zbudowana została repry-

zowo – część środkowa, w której ze względu na rozwój wypadków prezentowa-

na jest muzyka „arabska”, okolona została „tematem podróży”, który ma cechy 

czeskiej muzyki ludowej. Jako instrument solowy wykorzystany został akorde-

on. Dziarski charakter podkreśla rytm punktowany. Słychać charakterystyczny 

akompaniament pojedynczych, wykonywanych naprzemiennie dźwięków (gita-

ra). Solo przejmuje następnie klarnet. Temat ten brzmi zdecydowanie bardziej 

„znajomo” niż „orientalna” muzyka towarzysząca pracom Krecika na pustyni – 

bohater nie zawahał się pomóc zagranicznym przyjaciołom, gdy trzeba było 

odkopać studnię.  

Z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia w jednym z odcinków pol-

skiego serialu Reksio – produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku- 

-Białej. Serial powstawał w latach 1967–1990. Twórcą postaci tytułowego boha-

tera był Lechosław Marszałek, odpowiedzialny później za reżyserię znacznej 

części filmów. 

Za oprawę muzyczną wszystkich odcinków Reksia (wyjąwszy zaledwie kil-

ka początkowych filmów, które nie tworzyły jeszcze serii) odpowiedzialny był 

Zenon Kowalowski. Muzyka w serialu wykazuje dużą różnorodność stosowa-

nych rozwiązań, można jednak zauważyć pewne cechy stałe, takie jak ogólny 

plan konstrukcji muzycznej odcinka, znaczenie przypisywane poszczególnym 

instrumentom, specyficzna dyspozycja faktury, obecność myśli muzycznych 

kojarzonych z jakąś czynnością bądź bohaterem. Choć akcja filmu toczy się na 

wsi, codziennym wypadkom nie towarzyszy muzyka ludowa. Fakt ten nie dziwi, 

kiedy weźmiemy pod uwagę to, że Reksio to pies wybitnie ucywilizowany – 

ceni kulturę wysoką. Bohater odwiedza przecież muzeum (a jego wizycie towa-

rzyszy muzyka w stylu barokowym), galerię sztuki, zostaje malarzem oraz po-

dwórkowym kompozytorem. Bierze udział w wykonaniu muzyki klasycznej – 

śpiewa przy akompaniamencie pianina i skrzypiec. Odwołanie do sztuki ludowej 

następuje więc wyjątkowo w odcinku, który stworzył ku temu szczególną oka-

zję, a mianowicie Reksio taternik, który rozgrywa się w Tatrach. Reksio wraz  

z prawdziwym taternikiem, gościnnym bohaterem filmu, wyrusza w góry. Wy-

cieczce krajoznawczej towarzyszy spotkanie z wrogo usposobionym baranem, 

który wielokrotnie utrudnia bohaterom wędrówkę górskim szlakiem. Reksio nie 

tylko potrafi przechytrzyć agresora, ale również udaje mu się uratować swego 

towarzysza podróży, a nawet – przybyłego na pomoc ratownika. W jaki sposób 

udało się kompozytorowi wykorzystać w takiej sytuacji folklor? Otóż bardzo 

pomysłowo i dowcipnie: jako leitmotiv górskiej wędrówki rozbrzmiewa zaaran-

żowany odpowiednio fragment czołówki filmu. Dzięki zastosowaniu skali góral-
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skiej i statycznego akompaniamentu pustych kwint brzmi iście góralsko, a przy 

tym w sposób znajomy polskiemu odbiorcy, któremu za pomocą tychże środków 

przybliżył niegdyś folklor podhalański Karol Szymanowski. Kolejne nawiązanie 

do muzyki Podhala słychać na samym początku filmu, kiedy po śpiącego jeszcze 

pieska przybywa o świcie taternik. Widokowi wschodzącego słońca towarzyszy 

wówczas melodia o szerokiej frazie i improwizacyjnym charakterze, wykony-

wana ad libitum przez flet, imitujący góralską piszczałkę. Warto też wspomnieć, 

że w całym odcinku o folklorze Podhala przypomina tylko muzyka – nie ma do 

kultury góralskiej nawiązań ani w fabule, ani w obrazie. 

Analogiczne odwołanie do kultury Podhala ma też miejsce w filmie Reksio 

przewodnik: za pośrednictwem skali góralskiej i statycznego akompaniamentu 

kwint scharakteryzowana zostaje jedna z bud w psim skansenie, po którym Rek-

sio oprowadza innego psa – buda góralska. 

Zenon Kowalowski nie skorzystał z możliwości zastosowania stylizacji tań-

ców góralskich, być może dlatego, że zabieg stylizacji tańca ludowego szeroko 

wykorzystali inni polscy kompozytorzy muzyki do animowanych filmów dzie-

cięcych. Trudno np. nie pamiętać groteskowego krakowiaka, którego synkopo-

wany rytm wykorzystał Tadeusz Kocyba w czołówce serialu Porwanie Baltaza-

ra Gąbki (jeden z głównych bohaterów serialu, Smok Wawelski, wyrusza  

w poszukiwaniu tych przygód z Krakowa, użycie rytmu krakowiaka ma tu zatem 

dodatkową funkcję – określa miejsce akcji). 

Na podstawie dotychczasowych rozważań można sobie wyrobić pogląd, że 

folklor był w radzieckich i środkowoeuropejskich filmach dla dzieci wprowa-

dzany ostrożnie, głównie w postaci stylizowanej, wypełniając w szczególności 

funkcję symboliczną. Należy jednak zauważyć istnienie dość dużej grupy fil-

mów zawierających autentyczny materiał folklorystyczny, który ilustruje wier-

nie oddane sceny ludowe, przede wszystkim obrzędy. Dążność twórców do za-

chowania autentycznych cech folkloru jest najprawdopodobniej konsekwencją 

rozpowszechnienia się w latach 80. (z tej bowiem dekady pochodzi większość 

filmów z tej grupy) zdobyczy nowoczesnej etnomuzykologii, które wpłynęło na 

zmianę stylu opracowywania melodii i tańców ludowych na potrzeby zespołów 

folklorystycznych, zwykle zatrudnianych do wykonywania muzyki ludowej  

w filmach. Miejsce dawnej stylistyki, którą – za Stefanią Łobaczewską – można 

by nazwać „estradową”
14

 (a odniesieniu do kultury polskiej „cepeliadą”), zajęła 

w latach 80. właśnie tendencja do respektowania swoistych cech muzyki ludo-

wej i jej manier wykonawczych. 

Jako przykład podam radziecki film krótkometrażowy Był sobie pies w reży-

serii Eduarda Nazarowa, który powstał w roku 1982 w moskiewskiej wytwórni 

Sojuzmultfilm. Scenariusz filmu oparto na ludowej baśni ukraińskiej pt. Sirko. 

Fabułę streścić można następująco: w pewnej wsi żyje Pies, który swymi figlami 

                                                 
14  Zob. S. Łobaczewska, Style muzyczne, t. 1, cz. 1, Kraków 1960, s. 17. 
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uprzykrza życie gospodarzom, za co zostaje wygnany do lasu. Nie potrafi polo-

wać, a kiedy zapada noc, w akcie rozpaczy chce się powiesić na suchej gałęzi. 

W tym momencie pojawia się Wilk – dawny wróg, jak się jednak okazuje, boha-

ter poczciwy, wyrozumiały i o wielkim sercu. Wilk wita Psa chrześcijańskim 

pozdrowieniem, sygnalizując swoje współczucie i chęć pomocy. Następnie 

aranżuje przygodę, dzięki której Pies powraca do łask gospodarzy. Z kolei udo-

mowiony druh zaprasza wygłodzonego Wilka na wiejskie wesele
15

. 

Realia ukraińskiej wsi odwzorowane zostały przez rysowników starannie, 

choć raczej z dozą ironii niż sentymentu. Obserwujemy typową wiejską archi-

tekturę, postacie noszą tradycyjne stroje i fryzury (widać wierność bohaterów 

względem tradycji, przykładowo kobieta zamężna ma na głowie chustę, a młoda 

dziewczyna – nie). Obok ludowego rzemiosła, elementem decydującym o jedno-

znacznej przynależności świata przedstawionego jest muzyka. W filmie, którego 

ścieżkę dźwiękową zapełniają głównie dialogi postaci oraz różnego rodzaju 

okrzyki, wykorzystane zostały dwie ludowe pieśni ukraińskie: Oj tam na gori 

oraz Ta kosiw batko, kosiw ja. Rozbrzmiewają one w wykonaniu ukraińskiego 

zespołu ludowego Drewo ze wsi Krjaczkowka, który charakteryzuje się dbało-

ścią o zachowanie autentycznego brzmienia (solistka posługuje się białym gło-

sem). Jako pierwsza rozbrzmiewa pieśń Ta kosyw bat’ko, kosyw ja. Śpiewa ją 

młodzież, która wieczorem opuszcza wieś (gospodarze również wyjechali, na 

straży domostwa pozostaje Pies, który nie dostrzega złodzieja – czworonoga 

spotyka za to rankiem kara – wygnanie). Druga pieśń, Oj tam na gori, oj tam na 

krutij włączona jest do kończącego bajkę obrazu wiejskiego wesela. Zajęci jej 

słuchaniem biesiadnicy nie zauważają, że pod stołem znajdują się nieproszeni 

goście – Pies i Wilk. Pies skorzystał z okazji, by ugościć smakołykami ściągnię-

tymi ze stołu głodnego przyjaciela z lasu. Śpiew weselników tak podoba się 

Wilkowi, że przyłącza się do niego przeraźliwym wyciem. Zwierzęta zostają 

zdemaskowane, jednak nie martwią się – zdążyły się najeść do syta. Ich przyjaźń 

będzie trwać dalej – taka jest puenta opowieści. Warto zwrócić uwagę na to, że 

użycie folklorystycznego materiału muzycznego wykracza w tej bajce poza tra-

dycyjną funkcję symboliczną – obie pieśni są nie tylko muzycznym tłem czy 

dekoracją, lecz integralnym elementem obrazu filmowego, „biorą udział w ak-

                                                 
15  Ukraińskie wesele w wersji animowanej zobaczyć można też chociażby w filmie Kak kazaki na 

swadbie guljali (Как казаки на свадьбе г  я и, 1984, reż. Wladimir Dachno). Film ten wcho- 

dzi w skład dziesięcioodcinkowego serialu Kozacy (ukr. Козаки ), w którym folklor potrakto- 

wany zostaje jednak w zgoła odmienny, choć również humorystyczny sposób. Trzej zaprzyjaź- 

nieni kozacy przeżywają wspólnie różne przygody – grają w piłkę nożną, hokej, spotykają się  

z kosmitami, pomagają muszkieterom, zostają olimpijczykami. Podkreślane są nie tylko atuty 

zwyczajowo przypisywane mieszkańcom ukraińskich stepów, ale również ich otwartość na 

Zachód. Jeśli chodzi o muzykę, nie ma tu nagrań terenowych, słychać zaś stylizacje ukra- 

ińskich tańców, jednak są one dalece przetworzone, wkomponowane w całość brzmieniową – 

przeważa muzyka autorska. Stworzyło ją trzech ukraińskich kompozytorów: B. Bujewskij,  

I. Poklad i W. Guba. 
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cji”, co widać zwłaszcza w drugim przypadku, kiedy do wykonania dołącza się 

wilk. Pełnią również funkcję budowania nastroju – w pierwszym przypadku na 

zasadzie kontrastu żartobliwej pieśni pracy ze smutnym położeniem psa. 

Istnieją również filmy stworzone specjalnie po to, by zapoznawać dziecięce-

go odbiorcę z rodzimym folklorem. Mają ewidentne założenie dydaktyczne, 

objawiające się znawstwem i pieczołowitością, z jaką autorzy podchodzą do 

swego zadania. Przykładem może być polski serial Wędrówka Pyzy, wyprodu-

kowany w latach 1977–1983, którego akcja jest umiejscowiona w scenerii pol-

skiej wsi, a konkretnie wsi regionu Mazowsza. Oprawa muzyczna tego serialu to 

kolaż różnorodnych motywów zaczerpniętych z muzyki ludowej Mazowsza. 

Rozpoznajemy rytmy tańców ludowych (głównie mazura i kujawiaka) i charak-

terystyczne melodie tamtejszych pieśni ludowych. Kompozytor wykorzystał też 

szereg środków stylizacyjnych związanych z wykorzystaniem modalizmów 

(głównie jest to kwarta lidyjska, „automatycznie” kojarzona z polską muzyką 

ludową już od czasów Chopina) i burdonów. Wykorzystywane jest też ludowe 

instrumentarium, w obsadzie solowej (np. fujarka) lub zespołowej – wtedy fak-

tura naśladuje brzmienie ludowej kapeli. Poza stylizowaną muzyką ludową  

w serialu tym nie występują inne modele muzyczne. 

Rzecz jasna, położenie nacisku na autentyczne brzmienie folkloru nie 

wyeliminowało z muzyki do filmów dziecięcych tworzonych w latach 80. XX 

wieku tradycyjnych modeli ludowej stylizacji. W tych latach sięgali do nich 

jeszcze często kompozytorzy, zwłaszcza opracowując bajki. Przykładem może 

być Bajka o carze Sałtanie według baśni Puszkina, wyprodukowana w 1984 

roku (Сказка о царе Са тане, reż. I. Iwanow-Wano, L. Milczin, opracowanie 

muzyczne M. Mieierowicz). Jej muzyka, pełna odniesień do folkloru rosyjskiego 

i orientalnego, jest niemal wierną kopią stylu Rimskiego-Korsakowa. Rozwój 

fabuły wymagał w tym przypadku muzycznego odzwierciedlenia dwóch 

światów – ludowego oraz dworskiego, co zostało zrealizowane z powodzeniem. 

Środowisko króla charakteryzowane jest na ścieżce dźwiękowej poprzez nawią- 

zania do muzyki dworskiej – słychać fanfary, pobrzmiewają rytmy dworskich 

tańców. Folklor rosyjski skojarzony jest oczywiście przede wszystkim z trzema 

siostrami, spośród których jedna zostaje carycą. Warto zauważyć, iż fabuła 

zawiązuje się w momencie, gdy car przybywa na wieś i zastaje kobiety umi- 

lające sobie przędzenie lnu śpiewaniem. Widać więc pewne podobieństwo  

z Eugeniuszem Onieginem Czajkowskiego, gdzie rozwój wypadków ma podobny 

początek: panicz przybywa na wieś, również słychać pieśń wykonywaną przez 

kobiety przy pracy. W Bajce o carze Sałtanie nie wszystkie „sceny ludowe” są 

tak oczywistym odwzorowaniem fabuły: na uwagę zasługuje szczególnie postać 

czarodziejskiej wiewiórki (dwórki kniazia Gwidona), która, przyodziana  

w długą, błękitną suknię, naśladuje ludowy taniec – tańczy z białą chusteczką, 

wyśpiewując jednocześnie miłosną historię (słychać akompaniament fletu  

i cymbałów). Jej występy wzbudzają podziw bohaterów, a także stają się jednym 



 O traktorze pędzącym w rytm „Kalinki”… 77 

z ważniejszych faktów, o których zagraniczni goście księcia opowiadają po 

powrocie do swojego kraju. 

W zaprezentowanych powyżej przykładach można wyróżnić zapowiedziane 

we wstępie różne rodzaje podejść do folkloru muzycznego jako materiału mu-

zycznego dziecięcych filmów animowanych oraz różne funkcje ludowego mate-

riału. Co do funkcji – muzyka ludowa ilustruje akcję dziejącą się na wsi bądź 

symbolizuje uczucia patriotyczne. Następnie bywa elementem charakterystyki 

bohaterów filmu (co ciekawe, zwykle pozytywnym) lub swego rodzaju komen-

tarzem do jego przesłania; niekiedy (jak w Kreciku) pojawienie się fragmentu  

o ludowym kolorycie zastępuje morał filmu – tu warta uwagi jest grupa filmów 

o przesłaniu antyurbanistycznym, gdzie muzyka ludowa jest symbolem natury. 

Kolejne niezwykle istotne zastosowanie muzyki ludowej w filmie dziecięcym to 

to, które poznaliśmy na podstawie Wilka i Zająca – przywołania folkloru mają 

tam funkcję ludyczną, służą kreowaniu efektów komicznych, wyostrzonych 

przez celowo przerysowane zderzenia cytatu ludowego z nowoczesną muzyką 

rozrywkową. Ostatnia rozpoznana w tym szkicu funkcja cytatu ludowego to 

funkcja poznawcza (dydaktyczna) – dotyczy ona grupy filmów, których celem 

jest zapoznanie widza z autentycznym folklorem. 

Folklor muzyczny w filmach animowanych wyprodukowanych za czasów 

komunizmu to zagadnienie godne szerszego omówienia – niniejszy szkic bazuje 

jedynie na wnioskach zdobytych na drodze analizy wybranych filmów, a mimo 

wszystko ukazuje, jak niejednorodne, a wielokrotnie także – jak twórcze było 

podejście kompozytorskie. Różnice w traktowaniu muzyki ludowej wynikały nie 

tylko z momentu historycznego, w którym powstał film, nie tylko z odmiennych 

tradycji muzycznych ZSRR, Polski i Czechosłowacji, ale zdaje się, że również  

z indywidualnych koncepcji twórców – reżyserów bądź kompozytorów. Należy 

podkreślić, że szczególnie kompozytorzy ZSRR wykazali się ogromną inwencją, 

jeśli chodzi o twórcze przekształcanie rodzimego folkloru i stosowanie go  

w różnych, nieraz niespodziewanych, a nawet ironicznych kontekstach (czego 

nie można powiedzieć o ich podejściu np. do muzyki Orientu). 

Historyczną zmienność podejść autorów opisanych tu filmów do materiału 

folklorystycznego można odkryć, próbując sklasyfikować metody pracy kompo-

zytorów z folklorem. Punktem wyjścia byłoby tu typowe dla socrealizmu stapia-

nie ludowości z estetyką pieśni estradowej i masowej, jak również z elementami 

klasycznego języka muzycznego. Sygnałem wejścia w epokę odwilżową byłoby 

odkrycie wielorakich możliwości łączenia muzyki ludowej z jazzem oraz z in-

nymi postaciami muzyki popularnej, prowadzące do wyraźnej zmiany wyrazo-

wości stylizacji folklorystycznej (komizm w miejsce patosu i monumentalizmu 

charakteryzującego czasy realizmu socjalistycznego). Wreszcie ostatnie dekady 

panowania komunizmu w ZSRR i krajach bloku wschodniego można opisać 

jako epokę, w której preferowano „obiektywne” podejście do folkloru. Pojawił 

się wówczas na ścieżkach dźwiękowych dziecięcego filmu animowanego in 
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crudo, jako autentyk, w wykonaniu fachowych zespołów wykonujących muzykę 

ludową. Równocześnie zachowała aktualność tradycyjna stylizacja folklory-

styczna, stosowana zwłaszcza w bajkach o tematyce dawnej, gdzie harmonizo-

wała z obrazem kształtowanym na wzór „filmu kostiumowego”. 

Mimo różnorodnego podejścia kompozytorów do materiału folklorystyczne-

go, w omawianych filmach można dostrzec tożsamość funkcji jego zastosowań. 

Podstawową jest identyfikacja z określonym kręgiem narodowym czy kulturo-

wym, służąca nie tylko nawiązaniu porozumienia z odbiorcą, ale i celom wy-

chowawczym. Zakłada się tu, że muzyka ludowa brzmi w uszach dziecięcego 

odbiorcy jako znana, „swojska”, „tutejsza”. Funkcja kulturowej identyfikacji nie 

przysłoniła jednak czysto artystycznej funkcji stylizacji muzyki ludowej obecnej 

w omawianych filmach. Przełożyło się to na pomysłowość w zakresie łączenia 

muzyki ludowej z innymi idiomami muzycznymi, jak również w zakresie 

twórczego opracowania materiału folklorystycznego z użyciem zaawansowa-

nych technik kompozytorskich.  
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O traktorze pędzącym w rytm Kalinki. Folklor w filmach 

animowanych Europy Środkowo-Wschodniej powstałych  

w latach 1949–1984 

Abstrakt  

Filmy animowane dla dzieci zasługują na uwagę nie tylko jako utwory ukierunkowane na prze-

kazywanie treści dydaktycznych, czy też mające zapewnić najmłodszym widzom rozrywkę – 

nieraz dokumentują rzeczywistość, utrwalają modę i detale architektoniczne. W przypadku zaś, 

gdy pojawiają się w nich nawiązania do tradycji ludowych, pozwalają obserwować proces prze-

kształcania werbalnych form kultury w formy audiowizualne; jako jeden z tekstów kultury maso-

wej wpływają również na to, jak kształtowane są wyobrażenia na temat kultury ludowej. 

Przedmiotem analizy są wybrane filmy animowane powstałe w ZSRR, Czechosłowacji i w Pol-

sce w latach 1949–1984, a zatem w czasie panowania w Europie Środkowo-Wschodniej socjali-

zmu. Pod uwagę wzięto jedynie produkcje adresowane do odbiorcy dziecięcego. Folklor muzycz-

ny pojawia się w tychże filmach w różnorodnej postaci: opracowywany bywa zgodnie z tradycja-

mi muzyki klasycznej, łączony z muzyką estradową, masową, współczesną muzyką rozrywkową, 

albo wręcz przeciwnie – wykorzystywane są nagrania terenowe tradycyjnych pieśni. Zmienia się 

rola nawiązań folklorystycznych. W artykule szczególna uwaga poświęcona zostaje wydźwiękowi 

ideologicznemu, z jakim wiąże się wykorzystywanie muzyki ludowej w poszczególnych produk-

cjach; w filmach powstałych do „odwilży” założenia realizmu socjalistycznego wdrażane są zwy-

kle dość pieczołowicie, kolejne dekady ukazują natomiast stopniowe wychodzenie poza narzucone 

dyrektywy, co zaowocowało dużą różnorodnością widoczną w odniesieniu do wszystkich kompo-

nentów filmu animowanego, w tym również – podejścia do tematyki ludowej. Zaobserwować 

można też różnice w podejściu do repertuaru tradycyjnego w poszczególnych krajach – uwarun-

kowane nie tylko presją ideologiczną, ale również odmiennymi tradycjami muzycznymi.  

Słowa kluczowe: twórczość artystyczna krajów socjalistycznych, muzyka filmowa, film ani-

mowany, folklor muzyczny, formy audiowizualne.  



80 Katarzyna BABULEWICZ 

Katarzyna BABULEWICZ  

Jagiellonian University in Kraków 

On a tractor speeding to the rhythm of Kalinka. Folklore in 

Central and Eastern European animated films produced 

between 1949 and 1984 

Abstract 

Animated films for children deserve attention not only as works designed to transfer a didactic 

content, or to keep the youngest audience entertained – sometimes they document reality, perpetu-

ate the fashion and architectural details. Similarly, when they refer to folk traditions, one can 

observe the conversion process of verbal forms of culture into audiovisual forms; as one of mass 

culture texts, they influence the way in which are shaped ideas about folk culture. 

The subject matter of the analysis is focused on the music for animated films produced in the 

USSR, Czechoslovakia and Poland between 1949 and 1984, that is during the rule of socialism in 

the Central and Eastern Europe. Only productions designed for children have been taken into 

consideration. Music folklore appears in these films in various forms: sometimes developed in 

accordance with the traditions of classical music, combined with the live music performing, mod-

ern mass pop music, or on the contrary – they use field recordings of traditional songs. The func-

tion of folk references is changing. The article pays particular attention to the ideological signifi-

cance associated with the use of folk music in different productions; in the films created till “the 

Thaw” the postulates of socialist realism were usually implemented quite thoroughly, while the 

films of the next decades were gradually going beyond the imposed directives, which resulted in  

a great diversity perceptible in all the components of the animated film, including the approach to 

the folklore subjects. There are observable differences in the approach to the traditional repertoire 

in different countries – determined not only by the ideological pressure, but also by different musi-

cal traditions. 

Keywords: artistic creativity of the socialist countries, film music, animated film, music folk-

lore, audiovisual forms. 
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Występy Sergiusza Rachmaninowa w Polsce 

Celem artykułu jest zaprezentowanie informacji na temat kilkunastu koncer-

tów, jakie zagrał w Polsce (w Warszawie i miastach prowincjonalnych – Łodzi, 

Wilnie) Sergiusz Rachmaninow przed pierwszą wojną światową oraz w dwu-

dziestoleciu międzywojennym. Autorzy rekonstruują prezentowany w Polsce 

repertuar pianisty oraz przytaczają głosy krytyki, uznając za szczególnie ważne 

te, które ilustrują tło społeczno-polityczne recepcji sztuki wielkiego Rosjanina. 

17 listopada 1907 roku „Kurier Warszawski” ogłosił, iż dnia następnego  

w Filharmonii Warszawskiej odbędzie się koncert symfoniczny pod dyrekcją 

szefa instytucji Emila von Řezníčka, na którym jako solista wystąpi mieszkający 

na stałe w Dreźnie pianista i kompozytor Sergiusz Rachmaninow
1
. Podano też 

niezbyt wygórowaną cenę biletów – od 40 kopiejek do 1 rubla. Nie posiadamy 

danych na temat liczby słuchaczy, jaka zjawiła się na zapowiedzianym koncer-

cie, można jednak przypuszczać, że młody kompozytor zainteresował warszaw-

ską publiczność – wszak mijało dopiero kilka miesięcy od sensacyjnego sukce-

su, jaki odniósł w tym samym roku w Paryżu, prezentując swoje utwory podczas 

letniego sezonu muzyki rosyjskiej, zorganizowanego przez Sergiusza Diagilewa. 

Na pierwszym warszawskim koncercie artysta wykonał swój program paryski: 

Koncert fortepianowy c-moll oraz trzy preludia. Po koncercie ukazała się w „Ku-

rierze Warszawskim” obszerna recenzja pióra stałego sprawozdawcy tego 

dziennika – Aleksandra Polińskiego. W aspekcie refleksji nad sztuką kompozy-

torską Rachmaninowa opiera się ona na funkcjonującym zarówno w samej Ro-

sji, jak i Europie zachodniej rozróżnieniu dwóch konkurencyjnych kierunków  

w muzyce rosyjskiej: klasycznego i zarazem kosmopolitycznego, reprezentowa-

nego przez Antona Rubinsteina i Piotra Czajkowskiego, oraz nowoczesnego  

i jednocześnie narodowego – spod znaku Potężnej Gromadki.  

                                                 
1  [b.a.], Filharmonja, „Kurier Warszawski” 1907 nr 318 z 17 listopada, s. 9. Nb. wszystkie cyta-

ty przytoczone w tym tekście zostały podane w oryginalnej pisowni. 
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Niesłusznie pana Rachmaninowa zaliczają do grona „Młodej Rosji” w muzyce – pisał 

Poliński – On sam jest młodym niewątpliwie, nie ma przecież nic prawie wspólnego  

z partią „młodych”. W jego utworach nie rewolucja gospodaruje, lecz logika, nie anar-

chia rej wiedzie, lecz ład. Nie trzyma się tylko dróg zbyt już utartych, nie naśladuje niko-

go w szczególności, korzysta natomiast z najnowszych zdobyczy teorii i techniki kompo-

zytorskiej; tem się głównie różni od „starych”2. 

Opowiadając się po stronie klasyki, Poliński wypowiedział typowy pogląd 

warszawian, z których wielu zapoznało się już wcześniej z utworami Czajkow-

skiego i Rubinsteina, jakie prezentował w Warszawie m.in. Emil Młynarski,  

w okresie, gdy był szefem artystycznym Teatru Wielkiego (1898–1902). Warto 

też przypomnieć, że w styczniu 1892 roku Czajkowski osobiście poprowadził  

w warszawskim Teatrze Wielkim monograficzny koncert swoich utworów. 

Już wkrótce Poliński miał okazję do utrwalenia swojej opinii o rosyjskim 

twórcy – kolejny występ Rachmaninowa w Warszawie miał bowiem miejsce już 

27 marca 1908 roku. Tym razem był to koncert autorski. Rachmaninow popro-

wadził na nim z filharmoniczną orkiestrą (z rękopisu) II Symfonię e-moll, która 

miała prapremierę kilka dni wcześniej w Petersburgu, a w drugiej części zapre-

zentował fortepianową Suitę C-dur w wersji z drugim fortepianem (grał Henryk 

Melcer). Program uzupełniono drobiazgami fortepianowymi Anatolija Liadowa  

i Modesta Musorgskiego w wykonaniu Rachmaninowa oraz dwiema pieśniami 

jego autorstwa, które zaśpiewała gwiazda warszawskiej opery Janina Korole-

wicz-Waydowa.  

Recenzja Aleksandra Polińskiego z tego koncertu jest niemal wiernym po-

wtórzeniem poglądów wygłoszonych w 1907 roku: 

Ostatni w tym sezonie wielki koncert symfoniczny był poświęcony dziełom Rachmaninowa,  

o którego talencie nader pochlebne dochodziły nas wieści. Jak się okazało, wieści te głosiły 

prawdę rzetelną: Rachmaninow posiada istotnie talent wybitny, który mu zapewnić może  

w przyszłości sławę wszechświatową. Do takiego proroctwa upoważniają mnie dwa, wczoraj 

wykonane jego dzieła: symfonia e-moll i Suita fortepianowa C-dur. A zwłaszcza symfonia. 

Cechują to piękne dzieło: zdrowe pomysły muzyczne, w zdrowe ramy formy ujęte. Wszystko 

tu zresztą tchnie zdrowiem. I tematy zarówno dramatycznie jak lirycznie podstrojone, zama-

szyste w rysunku, a w ornamentacji wykwintne; i harmonije świeże, obfitujące wprawdzie  

w dysonanse, lecz nie w rozdźwięki bezcelowe; i formy klasyczne poszczególnych części 

symfonii, modernistycznie rozszerzane, lecz nie mącone epizodami zbytecznymi, intermez-

zami, nawiasami itp.; wreszcie barwna, świetna instrumentacja i nadzwyczajnie bogata poli-

fonia, tak jasna w opracowaniu, że słuchając pierwszy raz tej symfonii, łatwo da się śledzić 

uchem każdy głos, samodzielnie rozwijany przez kompozytora, choćby, jak to się dość często 

zdarzało, autor dość znacznie liczbę takich głosów prowadził jednocześnie. Owa to właśnie 

zdrowotność myśli i roboty świadczy najwyraźniej o niepospolitych zdolnościach p. Rachma-

ninowa. Dziś znajduje się on jeszcze pod wpływem Czajkowskiego, nie ma jednak powodu 

do wątpliwości, że młody autor rychło się z pod tego wpływu wyswobodzić zdoła3. 

                                                 
2  A. Pol[iński], Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1907, nr 322 z 1 listopada, s. 3. 
3  A. Pol[iński], Wiadomości bieżące. Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1908, nr 88 z 28 

marca, s. 3–4. 
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Po raz trzeci Poliński miał okazję wypowiedzieć się na temat twórczości 

Rachmaninowa po jego występach w dniach 25 i 28 marca 1911 roku. Pierwsza 

data odnosi się do koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją 

Grzegorza Fitelberga, podczas którego Rachmaninow wykonał swój III koncert 

fortepianowy (poza tym Fitelberg dyrygował jego Wyspą umarłych, wykonaną 

już wcześniej w Warszawie na jednym z koncertów filharmonicznych). Tym 

razem krytyk dostrzegł u rosyjskiego twórcy więcej niepokojących rysów mo-

dernistycznych:  

Na wczorajszym, dziewiątym z kolei wielkim koncercie symfonicznym, kapelmistrz Fi-

telberg przypomniał sobie wreszcie o symfonii Stojowskiego, niegranej blisko od dzie-

sięciu lat […]. Część drugą wypełniły: znany już poemat symfoniczny pt. „Wyspa umar-

łych” i trzeci koncert, utwory Rachmaninowa. Autor obu tych dzieł jest bez wątpienia 

jednym z najwybitniejszych kompozytorów rosyjskich doby obecnej. Według mego zda-

nia, jest on nawet najbardziej twórczym, lecz jeszcze nie zrównoważonym, szukającym 

dróg nowych dla muzyki instrumentalnej. To jest właśnie powodem, że tak w jego „Wy-

spie umarłych”, jak i w koncercie, nie ma jakiejś formy logicznie urobionej, wyraźnej, 

lecz jeno zestawienie z sobą poszczególnych cząstek kompozycji, różnych intermezzów 

(na przykład w finale koncertu), nawiasów, przeróbek tematycznych itp. W każdej jed-

nak cząstce znajduje się dużo muzyki oryginalnej, świetnych pomysłów harmonicznych  

i modulacyjnych, zajmującej roboty polifonicznej i pięknych efektów instrumentacyj-

nych. Całość nuży nieco jednostajnością ponurego nastroju (z wyjątkiem scherza i końca 

finału), przypominającego „Wyspę umarłych”; w niektórych wszakże ustępach wzbudza 

zajęcie oryginalnością i siłą wyrazu.  

Powodzenie, jakie odniósł Rachmaninow, sprawiło, że trzy dni później  

(28 marca 1911 roku) Fitelberg poprowadził w gmachu Filharmonii Warszaw-

skiej koncert nadzwyczajny, w czasie którego artysta odegrał pod jego dyrekcją 

II i III Koncert fortepianowy. Tym razem Aleksander Poliński poświęcił więcej 

uwagi współwystępującej z Rachmaninowem śpiewaczce Oli Gurlandównie, 

uznając widocznie temat dotyczący muzyki Rosjanina za tymczasowo wyczer-

pany
4
. Warto jednak zwrócić uwagę na odnoszącą się do omawianego występu 

notatkę Czesława Jankowskiego w popularnym „Tygodniku Ilustrowanym”: 

Dodam zaś jeszcze, osobliwie dla odparcia bezczelnych zarzutów gazety „Nowoje Wre-

mia”, że o tymże czasie publiczność polska dwakroć przepełniła salę Filharmonii na 

dwóch z kolei koncertach Sergiusza Rachmaninowa, pianisty i kompozytora rosyjskiego, 

witanego zawsze w Warszawie z gorącą życzliwością zarówno przez publiczność, jak 

przez krytykę zawodową5.  

Jeśli założymy, że dziennik „Nowoje Wremia” mówił prawdę, z notatki tej 

może wynikać, że publiczność warszawska posunęła się w stosunku do Rach-

maninowa do czegoś w rodzaju bojkotu, swojej pospolitej broni używanej prze-

ciwko Rosjanom od lat 60. XIX wieku. Założenie to znajduje potwierdzenie  

                                                 
4  A. Pol[iński], Wiadomości bieżące. Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1911, nr 88 z 29 

marca, s. 3–4. 
5  Cz. Jankowski, Wieczory Teatralne i Muzyczne, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 15, s. 287. 
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w innych źródłach. Wyrażoną w języku omownym, lecz czytelną aluzję na ten 

temat znajdziemy w tekście opublikowanym w tygodniku „Świat”:  

Na dzień następny naznaczono koncert jednego z najwybitniejszych przedstawicieli mło-

dej muzyki rosyjskiej, Sergiusza Rachmaninowa. Gwałtu nie było, beau monde – słabo 

reprezentowany, lecz sala mogła poszczycić się publicznością ilościowo, więcej jeszcze 

– jakościowo6. 

Kontekst prasowego sporu na temat frekwencji na koncercie Rachmaninowa 

tworzy toczony wówczas przez warszawskie środowisko patriotyczne spór  

z czołowym petersburskim dziennikiem „Nowoje Wremia”, na którego łamach 

odbywała się właśnie bezpardonowa kampania wymierzona przeciwko war-

szawskim teatrom. W humorystycznym pisemku warszawskim „Mucha” sko-

mentowano ją następująco:  

Nowe Wremia w Warszawie rozpostarło szatry 

I chce zdobyć gwałtownie rządowe teatry,  

By urządzić małp teatr, w czem jej los nie skąpi,  

Bo cały skład redakcji na scenie wystąpi7. 

Cytowany wyżej Czesław Jankowski przytoczył dla wzmocnienia wymowy 

swojej obrony polskiej publiczności szereg pozytywnych opinii czołowych war-

szawskich krytyków na temat omawianych koncertów Rachmaninowa: 

Jego „Wyspy umarłych” słuchamy już od roku z niesłabnącem zajęciem, a obecnie po-

znaliśmy między innemi niepospolity „Koncert D-mol”, o którym A. Sygietyński nie 

wahał się napisać, iż „mało jest kompozycji z ostatniej doby muzycznej, wywołujących 

równe wrażenie”. „Nie jest to już – pisał – jakiś modny nastrój, lecz kwiat poezji indywi-

dualnej, zlekka narodowej, a wypromieniony bezpośrednio dźwiękami z duszy twórcy”. 

„Poetyczny element melodyjny o indywidualnej fizyognomii – pisał H. Opieński – panuje  

z wielką szlachetnością nad kontrapunktyczną robotą”. J. Rosenzweig pisze o „wielkim ta-

lencie kompozytorskim, w którym natchnienie łączy się ze szczerością i czystością ideałów 

artystycznych”, a F. Szopski konkluduje: „W muzyce Rachmaninowa nie przestaje ani na 

chwilę żyć poezya, zapładniająca myśl każdą; Rachmaninow jest poetą muzycznym8. 

Po raz kolejny mamy okazję obserwować udział aktualnych kwestii poli-

tycznych w sposobie, w jaki przyjmowany był Rachmaninow na ziemiach pol-

skich późnej epoki zaborów, czytając głos polskiej prasy wileńskiej po koncer-

tach, jakie dał rosyjski artysta w tym mieście z końcem 1911 roku. Zagrał mia-

nowicie 9 grudnia w gmachu Polskiego Teatru i 11 grudnia w miejscowym cyr-

ku (gdyż zaplanowana pierwotnie jako miejsce występu sala Klubu Polskiego 

okazała się za mała). Zachowała się recenzja wileńskiego recenzenta Stanisława 

Cywińskiego z drugiego koncertu – kameralnego, w którym Rachmaninow wy-

stąpił jako wykonawca własnych solowych utworów fortepianowych. Zaczyna 

się ona charakterystycznym zapewnieniem:  

                                                 
6  Bemol, Z muzyki, „Świat” 1908, nr 14, s. 21.  
7  Wiersz bez tytułu, „Mucha” 1911, nr 15, s. 5. 
8  Tamże. 
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Inteligencja polska i żydowska jak mogła zapełniła widownię na koncercie znakomitego 

kompozytora rosyjskiego, znanego już i cieszącego się wielkim uznaniem na obu półku-

lach świata. 

Zdanie to można zinterpretować jako ciąg dalszy dyskusji warszawskiej – 

potwierdzenie zainteresowania nierosyjskiej publiczności wileńskiej występem 

gościa z kraju carów. W dalszym toku swojej recenzji Cywiński rozważył specy-

fikę twórczości Rachmaninowa jako sztuki kompozytora-pianisty: 

Rachmaninow przede wszystkim zdobył sobie uznanie śród wielkich kapłanów krytyki 

tem, że kiedy dzisiaj każdy prawie kompozytor marzy o pisaniu utworów na wielką or-

kiestrę z jej wielostronnymi efektami, on nie tylko w drobniejszych utworach swej kom-

pozycji, ale i w rzeczach na szerokim temacie opartych, pozostał wierny fortepianowi. 

Poniekąd wypływa to stąd, że kompozytor ten jest romantykiem czystej wody i żaden ze-

spół orkiestrowy nie wyrzeźbił by tak subtelności jego kompozycji, nie uchwycił by tak 

ich psyche. Co prawda, kompozytor Rachmaninow, ma może dlatego taką wiarę w forte-

pian, że sam jest doskonałym wirtuozem i ma możność bezpośredniego przez ulubiony 

instrument dania słuchaczom przecudnych tworów swego natchnienia i ma możność, ja-

ko autor interpretować je po swojemu, a w tej auto-interpretacji zawsze otoczyć je aure-

olą improwizacyjności. W tym kierunku Rachmaninow zajmuje miejsce śród kompozy-

torów współczesnych. 

Co do programu wczorajszego, to tylko ten zawód spotkał zgromadzonych, że nie 

usłyszeli słynnej „Wyspy umarłych” – ale choć tego pozbawieni zostaliśmy, niezwykle 

silne wrażenia dała nam Sonata op. 28 z ogromną mocą i jednocześnie na tle ściśle ro-

mantycznem napisana. Koroną jednak koncertu była część druga i trzecia, w której dał 

nam wielki artysta rozsławione perły swej twórczości – jak „Barkarolla” op. 10 Nr. 3,  

w której olśniewa błyskotliwość konstrukcyjna – jak wielce oryginalne w pomyśle prelu-

dia Ges-dur i C-mol. 

Na ogół publiczność była rozentuzjazmowana i rozstać się nie mogła ze znakomitym 

artystą, wywołując go bez końca9. 

Nie wiadomo, czy Rachmaninow znał szczegóły zakulisowej polemiki inspi-

rowanej jego pojawieniem się w polskich miastach, faktem jest jednak, że po-

nownie odwiedził ziemie polskie dopiero jesienią 1913 roku. Dał po jednym 

występie w Warszawie i Łodzi. 30 października 1913 roku wystąpił z orkiestrą 

Filharmonii Warszawskiej kierowaną przez jej nowego szefa – Zdzisława Birn-

bauma. Program koncertu można określić jako popularny – znalazł się w nim już 

wówczas często grywany przez pianistów różnych narodowości II Koncert for-

tepianowy oraz drobne kompozycje solowe. Poza tym Birnbaum zadyrygował 

Wyspą umarłych. Tym razem, jak zapewnił Adam Zabłocki, „koncert sprowadził 

do Filharmonii tłumy publiczności”
10

. 

Mimo to w związku z omawianym koncertem znów doszło do zgrzytu – na 

łamach literackiego miesięcznika „Rydwan”, będącego głosem młodego pokole-

nia, ukazał się artykuł Stanisława Zmidrygera kompletnie dyskredytujący 

                                                 
9  C [S. Cywiński], Z sali koncertowej. Koncert kompozytorski S. W. Rachmaninowa, „Kurier 

Wileński” 1911, nr 151 z 29 listopada/12 grudnia, s. 2.  
10  A. Zabłocki, Wrażenia muzyczne, „Sfinks” 1913, nr 11, s. 344–348. 
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Rachmaninowa jako kompozytora. Autor, pokusiwszy się o naszkicowanie 

ogólnej panoramy znaczenia muzyki rosyjskiej w Europie, co uczynił ze znaw-

stwem świadczącym o znajomości współczesnego dyskursu muzycznego toczą-

cego się w Europie Zachodniej, ustawia Rachmaninowa poza głównymi nurtami 

rosyjskiej twórczości (reprezentowanej przez Czajkowskiego, Musorgskiego, 

Rimskiego-Korsakowa i Strawińskiego), przeznaczając mu pozycję kompozyto-

ra salonowego, ocierającego się o banał. Co istotne, oprawę tego radykalnego 

poglądu stanowi pejoratywna ocena rosyjskiej kultury muzycznej – mimo 

wszystko nietypowa jak na warunki polskie czasów poprzedzających wybuch  

I wojny światowej, gdy przedstawiciele pokolenia młodopolskiego (wśród nich 

Adolf Chybiński) ukazywali nową szkołę rosyjską wręcz jako wzór dla „zapóź-

nionej” muzyki polskiej
11

: 

Dwaj wielcy kompozytorowie rosyjscy, Musorgskij i Rymskij-Krosakow, nie wywarli 

żadnego wpływu na dalszy rozwój muzyki rosyjskiej. Młodsza generacya muzyków – 

poszła drogą wskazaną przez Czajkowskiego i zbliża się raczej do niemieckiej, współ-

czesnej twórczości. Nie stworzyli oni szkoły w Rosyi, wywarli natomiast wpływ na dru-

gim krańcu Europy – we Francyi. Szczególniej Korsakow dużo ma wspólnego z Debus-

sym i jego szkołą. 

Zwolenników prawdziwie wielkiej i poważnej muzyki widocznie jest w Rosyi jeszcze 

mała garstka. Szeroka publiczność, wykształcona na cygańskich romansach, żąda od po-

ważnej muzyki banalnej śpiewności i melodyjności, i jej bogiem jest Rachmaninow. 

Snobi szukają oryginalności – i im szczególnie przypada do gustu kubista muzyki – Igor 

Strawiński. 

Zaiste najtrudniej w muzyce o dobrą melodyę. Ale nie ma nic gorszego od płytkiej  

i banalnej melodyi. Tematy Rachmaninowa nic nie wyrażają – a raczej nic trafnie nie 

wyrażają. Gdy chce wyrazić rozpacz – to krzyczy; gdy chce wyrazić sentyment – staje 

się sentymentalny i mdły. Ani jednego trafnie wyrażonego uczucia.  

Przy nieumiejętności rozwijania tematów i używaniu prawie zawsze tych samych mi-

norowych tonacyi – wysłuchanie większej ilości dzieł Rachmaninowa staje się arcynud-

nem. – Ale jest ładny – wpada w ucho, więc się szerokiej publiczności ogromnie podoba 

i zdobywa sobie niebywałą popularność. Z utworów granych na koncercie Filharmonii, 

najwięcej podobała mi się „Polka koncertowa”, zręcznie zagrana przez autora. Jest to 

drobiazg w stylu salonowych, wiedeńskich kompozycji Schütta, Sauera, Grünfelda itp. 

Kto wie, gdyby Rachmaninow nie miał pretencyi do komponowania wielkich i poważ-

nych dzieł – byłby może znakomitym salonowym kompozytorem. Niestety – ambicya 

nakazuje mu pisać nic nie mówiące koncerty i poematy symfoniczne12. 

Głos Zmidrygera był jedynym dysonansem w chórze pochwalnych głosów, 

jakie odezwały się w prasie warszawskiej po omawianym koncercie. Do waż-

niejszych należą wypowiedzi Aleksandra Polińskiego, który tym razem z uzna-

niem wyraził się o Rachmaninowie jako pianiście
13
, oraz przedstawiciela młode-

                                                 
11  Zob. np.: A. Chybiński, Muzyka polska wśród słowiańskiej, „Świat Słowiański” 1908, R. IV,  

nr 38, s. 105–121. 
12  S. Zmigryder, Muzyka i dramat. Koncert Rachmaninowa, „Rydwan” 1913, nr 2, s. 88. 
13  A. Pol[iński], Wiadomości bieżące. Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1913, nr 301 z 31 

października, s. 5. 
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go pokolenia Adama Zabłockiego, którego również usatysfakcjonował styl gry 

Rosjanina:   

W grze Rachmaninowa […] nie znajdujemy żadnej pozy, żadnego podkreślenia szczegó-

łów trudnych, czy efektownych, słowem, jako wykonawca odbiega daleko od typu wir-

tuozów, stawiających sobie za cel główny wzbudzenie podziwu kolosalną sprawnością 

palców, chociażby nawet kosztem utworu, traktowanego przesadnie, wbrew intencjom 

autora. Interpretacja Rachmaninowa wyróżnia się przede wszystkim zaletami natury du-

chowej, usuwając na plan dalszy techniczną stronę wykonania, która jednak stoi również 

na wysokim poziomie14. 

Czytając recenzję Tadeusza Mazurkiewicza (dyrygenta i pedagoga, później-

szego współzałożyciela Filharmonii Łódzkiej) z koncertu Rachmaninowa, jaki 

odbył się dzień przed koncertem warszawskim – 29 października 1913 roku  

i miał ten sam program, mamy okazję poznać syndrom krytyki prowincjonalnej: 

peany wygłoszone przez recenzenta – zarazem jednego z organizatorów koncer-

tu – mają najwyraźniej na celu kreowanie pożądanych zachowań publiczności. 

Warto też zwrócić uwagę na obecność w tekście Mazurkiewicza obiegowych  

(i zwykle „puszczanych” przez rosyjską cenzurę) sformułowań na temat nihili-

stycznej „duszy rosyjskiej”, których krytycy warszawscy unikali, prawdopodob-

nie jako zbyt już zbanalizowanych: 

Sergjusz Rachmaninow, twórca stosunkowo młody jeszcze (ur. w r. 1873) jest jednym  

z najpoważniejszych kompozytorów doby współczesnej. Już w początkowym okresie 

swej twórczości potrafił Rachmaninow wzbudzić zainteresowanie sfer muzycznych 

swemi wysoce oryginalnemi kompozycjami. 

Przede wszystkim widocznym było od razu, że Rachmaninow zabrał się do pracy 

twórczej, bogato wyposażony w ś[r]odki techniczne: w jego pierwszych utworach ude-

rzała doskonała znajomość zasadnicza harmonii, wzbogacona użyciem pomysłów bardzo 

indywidualnych, a więc oryginalnych, niezmiernie ciekawe połączenia i modulacje oraz 

świetne prowadzenie tematów pod względem kontrapunktycznym. 

Najciekawszą zaś stroną twórczości Rachmaninowa była myśl przewodnia, przewija-

jąca, jak nić we wszystkich utworach; nicią tą jest bezbrzeżny smutek, jakaś tęsknota, 

mająca początek swój i koniec w prabycie. Pod tym względem w muzyce Rachmaninowa 

odbija się nieszczęsny, umęczony, tragiczny duch rosyjski, który zawładnął w ostatniej 

dobie niektóremi wybitnemi kierunkami twórczości literackiej – duch szamoczący się, 

pełen tragizmu, szukający rozwiązania zagadki bytu – nadaremnie. Jest też Rachmani-

now godnym następcą Czajkowskiego: równie natchniony równie głęboki równie tema-

tami swych utworów wstrząsający duszą słuchacza na wskroś, do głębi… 

Jako odtwórca – Rachmaninow stoi bezsprzecznie na wyżynach. Mam wrażenie, że 

nikt nie potrafiłby grać jego utworów tak, jak on je gra. Umiał bowiem tak absolutnie do-

stosować środki wykonania do swych myśli przewodnich, że kompozycje jego, same 

przez się głębokie, pogłębionemi jeszcze wydają się w jego interpretacji. Gra Rachmani-

nowa tchnie spokojem, równowagą i taką wyjątkową kontemplacją, że ma się wrażenie 

nie koncertu lecz improwizacji… Żadnych płytkich efektów wirtuozowskich, żadnej bły-

skotliwości, zawsze i ciągle środki techniczne podporządkowane są myśli przewodniej. 

Jedną z wybitnych cech gry Rachmaninowa jest wyjątkowa jej plastyczność – uwydat-

                                                 
14  Tamże. 
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niająca się we wspaniałym przeprowadzeniu tematów, owiniętych w subtelne, zawsze  

w cieniu utrzymane figuracje. 

Jeśli chodzi o szkołę, to ten sposób prowadzenia u[t]woru dostał się Rachmaninowo-

wi d[r]ogą pośrednią w spadku bezwarunkowo po Liszcie; Rachmaninow kształcił się 

bowiem w grze fortepianowej u jednego z najwybitniejszych uczniów Liszta, A. Silo-

ti’ego. Godną uwagi jest również nadzwyczajna w swej różnorodności barwa tonu, jaką 

rozporządza Rachmaninow; jego skala dynamiczna i ekspresyjna jest bardzo rozległa15. 

Ostatni przed wybuchem I wojny światowej koncert Rachmaninowa na zie-

miach polskich miał miejsce w Warszawie 23 stycznia 1914 roku. Artysta wystąpił 

w Filharmonii, grając III koncert fortepianowy pod dyrekcją Zdzisława Birnbauma  

i dodając do tego kilka własnych utworów solowych, m.in. trzy etiudy. W uzupeł-

nieniu Birnbaum zadyrygował młodzieńczym utworem symfonicznym pt. Skała. 

Z licznych głosów prasowych, jakie ukazały się nazajutrz w prasie warszaw-

skiej, zacytujemy po raz kolejny wypowiedź Aleksandra Polińskiego, ze wzglę-

du na zawartą w niej aktualną aluzję polityczną. Zgodnie z potrzebą chwili, po-

jawił się mianowicie w jego tekście akcent antyniemiecki. Ma on oczywisty 

związek z eskalacją ekspansjonizmu pruskiego, w obliczu którego w Polsce 

nasiliły się w przededniu wybuchu I wojny światowej nastroje antyhakatystyczne: 

Grał wczoraj w Filharmonii: Sergjusz Rachmaninow, najlepszy pono pianista rosyjski  

i kompozytor doby obecnej, a jeden z najlepszych w Europie. Zwłaszcza jako twórca, 

który ma własne pomysły melodyjne, a styl szkoły rosyjskiej, mimo, że kombinuje har-

monją, polifonją i orkiestrą po nowoczesnemu. W tem właśnie jego wielkość, tem góruje 

nad kompozytorami innych narodów, a zwłaszcza naszymi, którzy myślą, tworzą i wyra-

żają się tylko niemiecką mową muzyczną. Wprawdzie w niektórych jego etiudach i pre-

ludjach słychać wyraźnie oddźwięki muzyki Chopina, w każdym razie oddźwięki to po-

krewne, słowiańskie – nie obce, w niczem więcej nie obniżające wartości muzyki Rach-

maninowa. Grał wczoraj śliczny koncert d-mol, oparty na tematach oryginalnych, przej-

rzysty w formie, lubo to forma pod wielu względami odstępuje od prawideł obowiązują-

cych tak zwaną formę „wielką” (przed repryzą bowiem ma dziś kadencje, a w repryzie 

opuszcza temat drugi). Jako pianista odznacza się skromnością niezwykłą, unika bowiem 

efekciarstwa wszelkiego rodzaju, a posiada technikę bajecznie wyrobioną, ton duży  

i ogromne poczucie muzykalne16. 

Warto zwrócić uwagę na pojawienie się w cytowanym urywku nader rzadko 

przywoływanego w Warszawie (gdyż kojarzącego się z rusofilstwem) terminu 

słowiańskość. Nie jest ono przypadkowe – w swoim Zarysie historii muzyki 

polskiej z 1907 roku Poliński wyraził
17
, mając prawdopodobnie wzgląd na po-

trzebę dania odporu niemieckim propagatorom Mitteleropy, pogląd na genezę 

muzyki polskiej z pierwotnej wspólnoty słowiańskiej, zamieszkującej ziemie 

rosyjskie. Sięgnięcie po wizję Rachmaninowa-Słowianina należy odczytać  

                                                 
15  T. Mazurkiewicz, Koncert Rachmaninowa, „Nowa Gazeta Łódzka” 1913, nr 60 z 30 listopada, 

s. 2.  
16  A. Pol[iński], Wiadomości bieżące. Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1914, nr 24 z 24 

stycznia, s. 4. 
17  Zob. tegoż, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, [w:] Nauka i sztuka, t. 7, Kraków 1907. 
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w kontekście aktualnej w przededniu wojny wizji odrodzenia tej wspólnoty jako 

przeciwwagi dla germańskiej ekspansji w kulturze. Możliwe jest także odczyta-

nie owej wizji jako sprzeciwu krytyka wobec aktualnego kierunku, jaki obrali 

polscy kompozytorzy – przedstawiciele Młodej Polski w muzyce. Od momentu 

warszawskiego debiutu grupy w lutym 1906 roku Poliński systematycznie pięt-

nował bowiem ów kierunek – jako naśladownictwo wzorów niemieckich. 

Omawiany koncert kończy serię przedwojennych występów Rachmaninowa 

na ziemiach polskich. Na kolejny trzeba było czekać 21 lat. Nie znaczy to oczy-

wiście, że artysta był w odrodzonej Polsce z jakichkolwiek względów ignorowa-

ny; jego utwory osiągały rekordową popularność, stanowiąc, wraz z dziełami 

Czajkowskiego i Skriabina, wyróżniający się obszernością dział repertuaru czo-

łowych instytucji muzycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym pisano 

nierzadko wręcz o rusomanii polskich działaczy muzycznych. Tadeusz Ochlew-

ski tak podsumował sezon Filharmonii Warszawskiej w 1934 roku:  

Muzyka rosyjska była produkowana aż do znudzenia […]. I-szy koncert fortepianowy 

Prokofiewa i koncert b-moll Czajkowskiego były wykonane po dwa razy, II-ga symfonia 

Rachmaninowa - dwa razy, koncert fortepianowy tegoż – aż trzy razy (Polskie Radio 

przelicytowało: wykonało jeszcze czwarty raz!)18. 

Przegląd programów nie tylko zagranicznych, ale i polskich pianistów, któ-

rzy występowali w kraju między wojnami, może prowadzić do wniosku, że 

utwory rosyjskie były wykonywane w II RP częściej niż kompozycje Chopina. 

Ów kontrowersyjny wniosek znajduje potwierdzenie w opinii twórcy warszaw-

skich konkursów pianistycznych im. Chopina – Jerzego Żurawlewa. Tłumaczył 

on w 1937 roku czytelnikom „Muzyki Polskiej”, iż pomysł konkursu powziął  

w związku z obserwowanym przez siebie dramatycznym spadkiem zaintereso-

wania polskiej młodzieży pianistycznej muzyką Chopina (co miało być, jego 

zdaniem, rezultatem wpływu sugestii „zapewne płynąc[ych] z Rosji”!)
19

.  

Osobną kwestią jest ogromne powodzenie muzyki rosyjskiej, w tym Rach-

maninowa, w kręgu międzywojennej polskiej kultury popularnej. Dwóch cha-

rakterystycznych przykładów dostarcza świetny dokumentalista Warszawy Ta-

deusz Dołęga-Mostowicz: w Karierze Nikodema Dyzmy pani Nina Kunicka gra 

Barkarolę Czajkowskiego; na fortepianie w domu państwa Korniwickich w po-

wieści Ich dziecko leżą nuty Rachmaninowa i Skriabina.  

Międzywojenna Polska była przyjaznym terenem dla przyjezdnych artystów 

rosyjskich: bywali tu Orłow i Malko, Borowski, Horowitz i wielu innych, wli-

                                                 
18  T. Ochlewski, Z ruchu muzycznego w Polsce. Warszawa, „Muzyka Polska” 1934, z. 2, s. 168.  
19  J. Żurawlew, Jak powstały konkursy chopinowskie, „Chopin” 1937, z. 1, s. 42. W 1955 roku 

Żurawlew powtórnie omówił genezę konkursu, ograniczając się już tylko do ogólnikowego 

stwierdzenia, iż zapragnął wskrzesić u warszawskiej młodzieży „postępowe i patriotyczne ide-

e”, tworząc przestrzeń artystycznej rywalizacji o palmę pierwszeństwa w wykonywaniu dzieł 

Chopina (J. Żurawlew, Droga do sukcesów polskich na konkursach im. Fryderyka Chopina, 

„Szkoła Artystyczna” 1955, nr 1, s. 5). 
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czając w to także laureatów konkursów pianistycznych im. Chopina. Z jakichś 

jednak powodów Sergiusz Rachmaninow wyłączył Polskę z trasy swoich wiel-

kich tournée z lat 20., podczas których regularnie odwiedzał Berlin, Wiedeń czy 

pobliską Pragę. W związku z omijającymi Polskę koncertami Karol Stromenger 

napisał w 1929 roku w „Wiadomościach Literackich”: 

A jednak największą chwilowo sensacją pianistyczną jest – Sergiusz Rachmaninow. Ten 

starszy pan, emigrant, tułający się od lat po Ameryce, objeżdża teraz stolice europejskie. 

Zachwyt, który tam wzbudza jego gra – zachwyt na wszystkich szczeblach publiczności  

i krytyki – zachwyt nad grą Rachmaninowa nie ma w sobie nic sensacyjnego. Jest zawsze 

i wszędzie doznaniem, jak niegdyś doznaniem była gra Eleonory Duse, gra Bronisława 

Hubermana. Nie olśniewają oni, ale działają dojmująco, grają na trzewiach ludzkich, są 

mistrzami wyrazu. Takich uznaje… nawet Warszawa20. 

Można z tego tekstu wyczytać sugestię, jakoby dla polskiej stolicy późnych 

lat 20. Rachmaninow był już démodé… O tym, że nie była ona bezpodstawna, 

przekonują dokumenty recepcji sztuki kompozytorskiej i pianistycznej Rachma-

ninowa, jakie pochodzą z lat 1935–1936, kiedy to artysta pojawił się w końcu  

w Warszawie. Jesienią 1935 roku przyjechał do Warszawy, by dać koncert  

w Filharmonii, z niewiadomych powodów prawie jednogłośnie przemilczany 

przez prasę (zachowała się tylko zdawkowa notatka na jego temat w „Muzyce” 

redagowanej przez Mateusza Glińskiego, na podstawie której nie można nawet 

odtworzyć programu tego koncertu)
21

. 

Wynik koncertu musiał być jednak niezły, gdyż wkrótce potem – w lutym 

1936 roku – ponownie widzimy Rachmaninowa w Warszawie, występującego 

21 dnia tego miesiąca w Filharmonii i grającego tam swój II Koncert fortepia-

nowy oraz Rapsodię na temat Paganiniego pod batutą gościnnego dyrygenta  

z Zagrzebia Lovro von Matačića, oraz 24 lutego, także w Filharmonii, wykonu-

jącego recital z programem mieszanym, w którego centrum stanęła Chopinow-

ska Sonata b-moll. 

Stały sprawozdawca „Kuriera Warszawskiego” Felicjan Szopski uznał za 

słuszne rozpocząć recenzję z koncertu od udokumentowania entuzjazmu pu-

bliczności: 

Sala przepełniona. Wszystkie miejsca zajęte, w przejściu tłok, przed rozpoczęciem kon-

certu trudno się przecisnąć przez schody. To sława Rachmaninowa przyciąga tak tłumy, 

sława i kult dla jego twórczości. To szczególne umiłowanie jego muzyki, nie tylko u na-

szych pianistów i amatorów, ale na bardzo szerokim świecie22. 

Dalej następują obszerne dywagacje na temat istoty piękna muzyki Rachma-

ninowa: 

                                                 
20  K. Stromenger, Trzy koncerty, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 15, s. 4. 
21  M. Gliński, Korespondencje. Warszawa, „Muzyka” 1935, nr 10–12, s. 240. 
22  F. Szopski, Z muzyki. W Filharmonii: Sergiusz Rachmaninow, Lovro Maticic, „Kurier Warszaw-

ski” 1936, nr 52 z 22 lutego, s. 7. 
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Rzecz szczególna. – Czy powodem tego jest siła oryginalności, pełnej pomysłów nowa-

torskich, uderzających, przepięknych, znaczących nowe szlaki w rozwoju kompozycji 

muzycznej? Nie. Czy jest to ożywienie i wypełnienie form starych nową zawartością tre-

ści genialnej, zadziwiającej i porywającej? – Nie. Czy z odrzuceniem wszelkich moder-

nizmów, jaskrawych, płynie to ze źródła wyłącznie własnego najzupełniej odrębnego in-

dywidualizmu? – Nie. Czy może twórca tak umie sam swoje dzieła podać w wykonaniu, 

że nikt podobnie nie potrafi? I to – także nie. Odtwórców ma świetnych, ma ich wielu.  

Więc cóż jest powodem tej wyjątkowej sytuacji, którą ma w świecie sztuki Rachma-

ninow, tej sławy, tego umiłowanie wielkich mas, co chwałę jego szeroko rozniosły  

i ugruntowały? Otóż to, że wszystkie owe, uparte, twarde „nie” bledną, ustępują i giną 

pod bezpośrednim działaniem szczerego piękna, prawdziwej poezji, która za pośrednic-

twem muzyki jego osnuwa słuchacza, usposabia jak najdodatniej […]23.  

W konkluzji recenzji Szopski zapytuje: „Czy ta muzyka «przeżywa», a może 

już nawet «przeżyła»?” – potwierdzając na nasze potrzeby realność wyrażonej 

przez Karola Stromengera sugestii, iż dla warszawian Rachmaninow i jego mu-

zyka była już po wojnie zbyt „stara”. Krytyk odpowiada w sposób wymijający: 

„Odpowiedź na to pytanie niejawna, niebezpieczna. Nie możemy nic wiedzieć, 

co się przeżyło, co się przeżywa”
24

.  

Należy tu koniecznie uzupełnić, że powracający we wszystkich recenzjach  

z lutowych koncertów Rachmaninowa w 1936 roku problem anachroniczności 

czy konserwatyzmu jego muzyki został wywołany przez samego twórcę –  

w przeddzień pierwszego koncertu ukazał się w „Gazecie Polskiej” przeprowa-

dzony z nim wywiad, w którym padły ważne słowa: „jestem bowiem w muzyce 

jak w polityce zatwardziałym konserwatystą”
25
. Kilka miesięcy wcześniej „Mu-

zyka” Glińskiego opublikowała inny wywiad, w którym Rachmaninow wypo-

wiedział się o swoim losie emigranta: 

Może jestem leniwy, może wytężona praca wirtuoza i rozjazdy z dala od mej ojczyzny 

przytępiły i osłabiły moje siły twórcze, może wreszcie świadomość, iż mój styl się prze-

żył, rozprasza moje natchnienie – dość, że po wyjeździe z Rosji już nie tworzę więcej. 

Żyję w nieprzerwanym i niezniszczalnym kręgu dalekich wspomnień26. 

Również solowy recital Rachmaninowa zgromadził, według zapewnień kry-

tyków, liczną publiczność. O jego programie i atmosferze informuje kolejna 

recenzja Felicjana Szopskiego: 

Przychodzimy na recital Rachmaninowa z nastawieniem niepodobnem do tego, z jakim 

idziemy na koncert każdego innego, sławnego pianisty. Znane nam dobrze jego dzieła 

odsuwają na drugi plan myśl o efektach wirtuozowskich. Wydaje nam się, że nie tędy 

prowadzić będzie Rachmaninowa droga do jego licznych słuchaczów. Istotą jego sztuki 

nie będzie połysk olśniewający, zdumiewający, będzie nią treść wewnętrzna, subtelność  

i pogłębiona refleksja, zharmonizowana z temperamentem odtwórcy. 

                                                 
23  Tamże. 
24  Tamże. 
25  H.L., Wizyta u wielkiego muzyka, „Gazeta Polska” 1936 nr 52.  
26  [b.a.], Spotkania i wywiady. Sergiusz Rachmaninow twórca i odtwórca, „Muzyka” 1935, nr 3–4, s. 74.  
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Przekonaliśmy się podczas koncertu, że przypuszczenie nie było mylne. Nie chcę 

przez to powiedzieć, że środki wirtuozowskie Rachmaninowa są małego znaczenia, że 

nie są tem, co musi służyć pianiście, starszej czy młodszej generacji, zajmującemu wyso-

kie w swej sztuce stanowisko. Technika Rachmaninowa posiada wybitne zalety w grze 

palcowej, w oktawach i akordach, ma dużo kolorytu, dźwięczną, piękną kantylenę  

i zwłaszcza bardzo szlachetne uderzenie w piano. 

Złączyło się to w wykonaniu Toccaty Bacha-Tausiga i Beethovena sonaty op. 10 nr 3. 

Od razu w tej muzyce spotkaliśmy się z istotą zamierzeń wykonawcy. Ujęcie naturalne, 

proste, pełne gustu estetycznego, dalekie od szukania modernizujących efektów. W in-

terpretacji Bacha i Beethovena wypowiedziała się najwyższa kultura, umiejętność  

i „prawdomówność” muzyczna, jakiej spodziewaliśmy się w grze Rachmaninowa. Wy-

słuchanie tych dwóch pierwszych numerów programu pozostawiło wrażenie nadzwyczaj 

dodatnie, powiedzieć można, wrażenie doskonałości odtwórczej, jaką dać może słucha-

czowi tylko najpoważniejszy artysta. 

Inaczej stało się z interpretacją sonaty b-mol Chopina. Tu się zjawiło może szczere, 

ale bardzo Chopinowi obce, pojęcie jego dzieła. Najbliższe twórcy było Scherzo, a najda-

lej od jego inwencji odsunęło się Lento (marche funèbre) i słynne Finale. Jego tempo od-

biegało od treści marsza żałobnego, część środkowa straciła swój urok. Nie jakiemś prze-

sentymentalizowaniem uderzył wykonawca w ton niewłaściwy. Tegoby nie uczynił 

Rachmaninow. Nie był po prostu bliski poezji Chopina przez niedociągnięcie i jakby za 

sztywne potraktowanie jego woli. Wyrozumowanem niepotrzebnie zdaje mi się przejście 

z marsza do tradycyjnych „wichrów”, które zresztą nic w sobie z owych wichrów nie 

miały. Różnie się pojmuje Chopina, więc tak sonatę b-mol odczuwa znakomity artysta 

rosyjski, co jednak z naszym pojęciem nie bardzo się godzi. 

Z prawdziwą przyjemnością przeszliśmy później w świat Rachmaninowa, słuchając 

jego utworów. Serenada op. 3, Skecz wschodni, a zwłaszcza Preludium G-dur op. 34  

i Etude tableau op. 39 osłoniły charakterystyczną cechę jego twórczości cennej, odsłoniły 

tem lepiej, że wykonawcą był sam autor. Tu i nastrój kompozycji rozzłocił się blaskiem 

słońca, którego tak niewiele było w jego dziełach na piątkowym koncercie symfonicz-

nym i technika pianistowska uśmiechnęła się więcej kolorowo. 

Czas był przystąpić do Liszta. I rozpoczął go Rachmaninow w nastroju bardzo dobrym, 

niemało podniecany przez liczą publiczność, która nie szczędziła oklasków. Tylko ta inter-

pretacja to nie zwyczajny, szumny i efektowny sposób do ostatecznego wzbudzenia zapa-

łów i rzucenia na słuchacza uroków. Tu idzie wszystko w kierunku wysubtelnienia, wyide-

alizowania myśli wykonanych. Gorące było pożegnanie publiczności z koncertantem27.  

Jak się można domyślić, najwięcej uwagi krytyków pochłonęła kwestia zin-

terpretowania przez Rachmaninowa Sonaty Chopina (wszak w ich świeżej pa-

mięci były zmagania pianistów podczas pierwszych dwóch konkursów piani-

stycznych im. Chopina). Poglądy na ten temat były skrajnie różne. Sposób wy-

konania utworu przez rosyjskiego mistrza wyraźnie nie przypadł do gustu spra-

wozdawczyni kobiecego periodyku „Bluszcz”, Pauli Lamowej. Podsumowała 

ona krótko: „Wykonanie sonaty b-moll odznaczało się sentymentalnością, nie-

zgodną z muzyką Chopina
28
”. Zapomniany dziś autor Jerzy Orzechowski na-

                                                 
27  F. Szopski, Z muzyki. W Filharmonii: Recital Rachmaninowa, „Kurier Warszawski” 1936, nr 56 

(z 26 lutego), s. 6. 
28  P. L[amowa], Z życia muzycznego. Ostatnie koncerty w Filharmonii, „Bluszcz” 1936, nr 12  

z 21 marca, s. 15. 
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piętnował z kolei błędy tekstowe, które pojawiły się w interpretacji Sonaty, oraz 

to, że pozostały one niezauważone, czy wręcz zignorowane przez innych recen-

zentów:  

W natłoku wrażeń z udanego pod względem artystycznym sezonu Filharmonji Warszaw-

skiej przyszedł bez echa fakt pozornie drobny, jednak wielce charakterystyczny. Sławny 

Rachmaninow, wykonując sonatę b Chopina, nie tylko że zagrał marsza żałobnego 

n i e z g o d n i e  z wyraźnie napisaną przez mistrza dynamiką, ale jeszcze poważył się 

dodać kilka nut basowych w zakończeniu marsza. Uszło to na sucho w naszej Warsza-

wie, tak drażliwej na te sprawy, daremnie [p. 205] szukaliśmy w recenzjach bodaj pod-

kreślenia, jeśli nie napiętnowania tego wyczynu. Przeciwnie, znaleźli się entuzjaści… 

„bo to, panie tego, koncepcja… ho ho ho!” Les morts ont tort, ale gdzie są nasi „oficjal-

ni” chopiniści? Zobaczylibyśmy zapewne ich zgodny chór, gdyby ten fałsz artystyczny 

popełnił ktoś o mniej ustalonej reputacji29 

Inni krytycy nie tylko pominęli kwestię błędów tekstowych, ale postarali się 

o uzasadnienie odstępstw od kanonu interpretacyjnego, jakich dopuścił się 

Rachmaninow, powołując się na jego oryginalną wolę artystyczną. Konstanty 

Régamey pisał w „Prosto z Mostu”: 

Jako pianista jest Rachmaninow również typowym neoromantykiem, zachowującym 

wszystkie charakterystyczne cechy gry z tej epoki: bardzo częste rubato, nastrojowe ak-

centy, niespodziane diminuenda, zwalnianie tempa na początku każdej gradacji dyna-

micznej, każdego niemal crescenda. Pomimo tych wszystkich cech starej szkoły interpre-

tacja jego pozostaje głęboko indywidualna, co najbardziej dało się wyczuć w wykonaniu 

„Sonaty B-moll” Chopina. Trochę za spokojna, za wolna (w ogóle uderza predylekcja 

Rachmaninowa do wolnych temp), niepozbawiona jednak wstrząsających pomysłów in-

terpretacyjnych I-sza część, dziwacznie ujęty „Marsz żałobny”, niezwykle burzliwie 

odegrane Presto końcowe. Jeżeli jednak niektóre koncepcje mogły zaskoczyć, nie można 

nie przyznać, że całość jest głęboko artystycznie przemyślana i wyczuta i że interpunkcja 

taka nosi na sobie piętno wielkości30. 

Także Karol Stromenger podkreślił twórczy, w pełni oryginalny i zbieżny  

z własną konstytucją psychiczną, charakter interpretacji Sonaty autorstwa 

Rachmaninowa: 

Rachmaninow jest jednym z „jedynych” pianistów. Nie można go brać jako tylko – pia-

nistę. Jeżeli gra obce utwory, to wspaniałe pianistyczne ujęcie łączy z tak samodzielną 

koncepcją, że nawet grając miernie tekst sonaty Chopina, daje przecie jakby transkrypcję 

indywidualną. Nie zmienia sensu kompozycji, ale wydobywa z niej strony niesamowicie 

intrygujące. Już samo scherzo albo finał tej sonaty są majstersztykami à la manière de 

Callot. A przytem patos nie jest bynajmniej przeakcentowany. A kantylena, zmysłowo 

anielska, jest przecie Chopinem31. 

                                                 
29  S. Orzechowski, Dysproporcje, komunały… IV. (II. Sugestje „wielkich nazwisk”), „Muzyka 

Polska” 1936, nr 3 (maj – czerwiec), s. 204. 
30  K. Régamey, Recenzje muzyczne (Filharmonia: Sergjusz Rachmaninow. Koncert symfoniczny  

i recital), „Prosto z Mostu” 1936, nr 9 z 1 marca, s. 5. 
31  K. Stromenger, Koncerty warszawskie, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 11 z 15 marca, s. 6. 
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Cytowana recenzja jest równocześnie kolejnym dokumentem postaw war-

szawskiej publiczności: 

Na obu koncertach Siergieja Rachmaninowa, wśród słuchaczy można było słyszeć zda-

nia: „niech nasi kompozytorowie tak komponują i niech tak grają na fortepianie”…  

A z innej strony: „to już zabytek ten starszy pan, którego kompozycje dzisiejszemu poko-

leniu nic nie mówią”, albo: „wirtuozostwo salonowe, dawnego typu, i śmieszne, aby sza-

nujący się kompozytor grał Liszta – zapewne musi to robić dla Ameryki”32. 

Drugiemu z tych zdań recenzent przeciwstawia własny pogląd na stanowisko 

Rachmaninowa we współczesnej kulturze muzycznej: 

Najcharakterystyczniejszy Rachmaninow wywodzi się z pianistyki. Wyczucie dźwięku, 

fluid uderzenia, magnetyczne poczucie klawiatury, romantyzm ciemnych brzmień, „man-

fredyzm” harmonji z pasażystyką, która zna Chopina – dawały w kompozycjach Rach-

maninowa klimaty rosyjskie i ciemne krajobrazy – przecie czystej romantyki. Métier 

pianistyczne jest doskonałe, okrągłe w brzmieniu, wyrobione w stylu, odpowiedzialne  

w akordyce. Zapewne, nie był to nowy świt, ale poświata romantyzmu, z patosem i nutą 

heroiczną, z posmakiem salonowości i naładowaniem uczuciowem. Dziś Rachmaninow, 

barczysty, o czole zoranem, jest pogrobowcem tego romantyzmu. Z godnością nosi swój 

konserwatyzm33. 

Wątek „godnego konserwatyzmu” pociągnął Stromenger w recenzji z tego 

samego recitalu, opublikowanej w „Gazecie Polskiej”:  

Rachmaninow, jeżeli jest wspaniałym anachronizmem, to bynajmniej nie jest zabytkiem. 

Budzi respekt „postawą przekonaniową34. 

Na tym kończą się udokumentowane w prasie dzieje osobistych spotkań pol-

skiej publiczności z muzyką Rachmaninowa. Jak już nadmieniono, kontaktów  

z tą muzyką graną przez innych artystów było niewspółmiernie więcej. Być 

może przebadanie dokumentów recepcji dotyczących tych drugich spotkań by-

łoby bardziej wartościowe dla odtworzenia obiektywnego stosunku uczestników 

polskiego życia muzycznego do muzyki Rachmaninowa. Nie sposób bowiem nie 

zauważyć, że teksty pisane po koncertach z jego udziałem są w pewien sposób 

ułomne, gdyż przyjmują punkt widzenia wymuszony przez aktualne nastroje 

publiczności. Na tej zasadzie do tekstów napisanych przed I wojną notorycznie 

wkradały się treści polityczne, zaś te z okresu międzywojennego równie upo-

rczywie krążyły wokół problemu „zestarzenia się” sztuki Rachmaninowa.  

Z drugiej jednak strony, wraz z owymi ułomnościami otrzymujemy cenny mate-

riał źródłowy ilustrujący mechanizmy krytyki muzycznej jako piśmiennictwa  

o problematyce daleko przekraczającej sam przedmiot, którego dotyczy. 

                                                 
32  Tamże. 
33  Tamże. 
34  [b.a.], S. Rachmaninow w Filharmonii, „Gazeta Polska” 1936 nr 56. Zob. też: K. Stromenger, 

Rachmaninow, „Gazeta Polska” 1936, nr 57.  
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Występy Sergiusza Rachmaninowa w Polsce 

Abstrakt  

Celem artykułu jest zaprezentowanie informacji na temat kilkunastu koncertów, jakie zagrał  

w Polsce (w Warszawie i miastach prowincjonalnych – Łodzi, Wilnie) Sergiusz Rachmaninow 

przed pierwszą wojną światową oraz w dwudziestoleciu międzywojennym. Autorzy rekonstruują 

prezentowany w Polsce repertuar pianisty oraz przytaczają głosy krytyki, uznając za szczególnie 

ważne te, które ilustrują tło społeczno-polityczne recepcji sztuki wielkiego Rosjanina. 

Słowa kluczowe: recepcja sztuki, krytyka muzyczna, życie muzyczne w Polsce. 

Magdalena DZIADEK, Michał JACZYŃSKI  

Jagiellonian University in Kraków 

Sergei Rachmaninoff’s performances of in Poland 

Abstract  

The aim of the article is to present information on several concerts which were played in Po-

land (Warsaw and provincial cities – Lodz, Vilnius) by Sergei Rachmaninov before the First 

World War and in the twentieth century interwar period. The authors reconstruct the pianist’s 

repertoire presented in Poland and quote critical voices, considering as especially important those 

that illustrate the socio-political background of the reception of the great Russian’s art. 

Keywords: art reception, music criticism, musical life in Poland. 
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 

Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem 

1. Wprowadzenie 

Wojciech Łukaszewski
1
 należy do pokolenia „1933”, twórców urodzonych 

w dekadzie 1931–1940, z których na czoło wysuwają się (i stąd nazwa genera-

cji) przede wszystkim kompozytorzy urodzeni w roku 1933: Krzysztof Pende-

recki i Henryk Mikołaj Górecki oraz starszy o rok Wojciech Kilar. W roku 1933 

urodził się także Zbigniew Bujarski, w 1934 Marian Borkowski, w 1936 Woj-

ciech Łukaszewski i Edward Pałłasz, w 1937 Marian Sawa, w 1939 Szabolcs 

Esztényi, zaś w 1940 Maciej Małecki. Łukaszewskiemu nie dane było osiągnąć 

taką renomę jak wspomniani powyżej twórcy, mimo że jego twórczość miała 

okazję zaistnienia na tych samych festiwalach muzyki współczesnej we Wro-

cławiu, Poznaniu, a także w Warszawie (impreza towarzysząca Warszawskiej 

Jesieni). Trwale był związany z Częstochową, gdzie się urodził, osiedlił ponow-

nie po studiach, której poświęcił najlepsze lata swojego życia. Nie zaniedbywał 

                                                 
1  Wojciech Łukaszewski, ur. 10 III 1936 w Częstochowie, zm. 13 IV 1978 tamże. W 15 roku życia 

rozpoczął naukę muzyki w PSM I i II stopnia w Częstochowie w klasie fortepianu W. Sakowicz. 

W latach 1960–1965 studiował kompozycję u T. Szeligowskiego, a po jego śmierci u T. Pacior-

kiewicza, w latach 1966–1967 uzupełniał studia u N. Boulanger w Paryżu. Po powrocie przez rok 

był asystentem w warszawskiej PWSM. W 1967 podjął pracę w PSM I i II stopnia w Częstocho-

wie, której w 1971 został dyrektorem. Przez rok akademicki 1976/1977 pracował także na Poli-

technice Częstochowskiej, prowadząc zajęcia fakultatywne z dziedziny muzyki. Współpracował  

z Filharmonią Częstochowską jako prelegent i autor komentarzy do programów koncertów abo-

namentowych i festiwali. Był jednym z założycieli i wiceprezesem Częstochowskiego Towarzy-

stwa Muzycznego. Zajmował się publicystyką muzyczną, pisując na łamach „Życia Częstocho-

wy”, „Gazety Częstochowskiej” i „Ruchu Muzycznego”. Był członkiem ZKP i Stowarzyszenia 

Autorów ZAiKS. Por. M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Czę-

stochowa 1997, s. 10–68. W 2016, z okazji 80. rocznicy urodzin kompozytora, na ścianie bloku 

przy ul. Okólnej 5, gdzie Łukaszewscy mieszkali, została odsłonięta pamiątkowa tablica poświę-

cona kompozytorowi. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.05
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jednak kontaktów zawodowych i artystycznych ze środowiskiem ogólnopol-

skim, utrzymywał także kontakty zagraniczne, czego dowodem jest częściowo 

zachowana korespondencja
2
. Do kontaktów, które utrzymywał z racji pełnionej 

funkcji dyrektora szkoły muzycznej, a także ze względu na wykonania swoich 

dzieł, należały te utrzymywane ze środowiskiem muzycznym regionu śląskiego
3
.  

 

Fot. 1. Wojciech Łukaszewski podczas próby do koncertu dyplomowego na estradzie Filharmonii 

Częstochowskiej, 1960 rok. Autor nieznany, fot. z archiwum rodziny Łukaszewskich 

                                                 
2  Jest ona przechowywana obecnie w Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersy-

tetu Warszawskiego. 
3  Por. P. Gago, Łukaszewski Wojciech, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, 

red. E. Dziębowska, t. klł, PWM, Kraków 1997, s. 470; M.T. Łukaszewski, Łukaszewski Woj-

ciech, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 2: Biogramy, Akademia Mu-

zyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, 

Gdańsk – Warszawa 2005, s. 548–550; tegoż, Łukaszewski Wojciech, [w:] Polish Music. Polish 

Composers 1918–2010, ed. by M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gdańsk – Lublin 2013, s. 783–784; Leksykon polskich mu-

zyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Stowa-

rzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 295–296. 
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1.1. Wokół twórczości Wojciecha Łukaszewskiego 

Twórczość Wojciecha Łukaszewskiego obejmuje wiele zróżnicowanych 

form i gatunków: utwory orkiestrowe (na orkiestrę symfoniczną, kameralną, 

smyczkową, na fortepian i orkiestrę), kameralne, solowe (na fortepian, skrzypce, 

akordeon), chóralne a cappella, pieśni na głos i fortepian, wokalno-instrumen- 

talne, muzykę teatralną oraz szereg utworów dydaktycznych. Były prezentowane 

podczas wielu prestiżowych festiwali krajowych i zagranicznych i wielokrotnie 

nagradzane na ogólnopolskich konkursach kompozytorskich. W 1977 roku 

otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. 

Do ważniejszych kompozycji Łukaszewskiego należą: 

— utwory orkiestrowe: Concertino na fortepian i orkiestrę (wersja I 1964, wer-

sja II – dydaktyczna 1973); Musica per archi (1968); Confessioni per orche-

stra (1970); Musica da camera na orkiestrę (1971); Epizody na orkiestrę 

(1975, wyd. PWM, Kraków 1984), 

— pieśni na głos i fortepian: Jesień wspomnienia tka młodości, sł. L. Staff 

(1957); Jakżeż ja się uspokoję, sł. S. Wyspiański (1958); Z preludiów, sł.  

K. Przerwa-Tetmajer (1958); Smutną jest dusza moja, sł. K. Przerwa-Tet- 

majer (1960); Trzy pieśni na sopran i fortepian, sł. J. Przyboś (1962); Trzy 

pieśni na sopran i fortepian, sł. E. Cichla-Czarniawska (1975); Siedem pio-

senek dla dzieci na głos i fortepian (1977), 

— utwory solowe i kameralne: Toccata na fortepian (1962); Kaprys na skrzyp-

ce i fortepian (1963); Cztery miniatury na klarnet i fortepian (1963); Utwór 

na kwartet smyczkowy (1967, wyd. Agencja Autorska, Warszawa 1976); 

Cztery miniatury na 2 flety i klarnet (1974); Quartetto per tromboni (1975); 

Suita w dawnym stylu na kwintet dęty (1976, wyd. Agencja Autorska, War-

szawa 1979); Wariacje na temat „Uśnijże mi uśnij” na fortepian (1977); 

Preludium na akordeon (1978), 

— utwory chóralne a cappella: Nazywam ciebie morze na chór mieszany, sł.  

H. Piotrowski (1965); Catulli Carmina na chór mieszany, sł. Katullus 

(1967); Tysiąclecie na chór mieszany, sł. M. Jastrun (1966); Mazowsze na 

chór męski, sł. K.K. Baczyński (1969); Pieśń o żołnierzach z Westerplatte na 

chór mieszany, sł. K.I. Gałczyński (1969); Tryptyk ludowy na chór mieszany, 

(1969); Dwie pieśni na chór chłopięcy, sł. M. Konopnicka (1969); Nike na 

chór mieszany, sł. W. Broniewski (1971), 

— utwory wokalno-instrumentalne: De morte Boleslai Carmina na baryton 

solo, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę, sł. Gall Anonim (1965)
4
; 

                                                 
4  Mała kantata historyczna De morte Boleslai Carmina na baryton solo, głos recytujący, chór miesza-

ny i orkiestrę, sł. Gall Anonim (1965), była pracą dyplomową Łukaszewskiego, napisaną pod kie-

runkiem T. Paciorkiewicza. We wspomnieniu Paciorkiewicz tak pisał o swoim wychowanku: „Po-

śród wielu moich studentów kompozycji wybitne miejsce zajmował Wojciech Łukaszewski. Był pil-

ny i wnikliwy, skromny i pracowity. Interesował się szeroko pojętymi zjawiskami współczesności  

w sztuce i nauce i korzystał z nich o tyle, o ile służyły mu do wzbogacenia własnego warsztatu kom-
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Pieśni Księżyca na mezzosopran, głos recytujący i 9 instrumentów, sł.  

F. Garcia Lorca (1966); Trois épisodes funèbres na sopran i orkiestrę, sł. 

Pontus de Tyard (1969); Oda na Gdańsk na baryton solo, głos recytujący, 

klarnet solo, chór mieszany i orkiestrę, sł. J. Iwaszkiewicz (1969); Freski 

wrocławskie na baryton solo, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę, sł. 

M. Konopnicka i S. Grochowiak (1969). 

1.2. Stan badań 

Piśmiennictwo o Łukaszewskim omówiono w artykule Stan badań nad ży-

ciem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978)
5
 oraz w publikacji 

Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny
6
. Obejmuje ono siedem prac dy-

plomowych, kilkanaście artykułów naukowych o zróżnicowanej problematyce, 

hasła w Encyklopedii muzycznej PWM i kilku słownikach, a także na stronach 

internetowych (m.in. w popularnej Wikipedii i Polskim Centrum Informacji 

Muzycznej). Do nieujętych w tych zestawieniach, najnowszych publikacji nale-

ży wspomniany artykuł Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny M.T. Łuka-

szewskiego oraz praca licencjacka Agnieszki Środowskiej
7
. Mimo dość obszer-

nego literatury o Łukaszewskim, wątek jego kontaktów ze Śląskiem nie był do-

tychczas podejmowany w badaniach naukowych jako odrębny temat, chociaż 

szereg informacji związanych z tym zagadnieniem znalazło się w książce Woj-

ciech Łukaszewski. Życie i twórczość
8
. 

2. Związki Łukaszewskiego ze Śląskiem 

Związki te można postrzegać z różnych punktów widzenia. Mam tu na myśli 

kontakty zawodowe Łukaszewskiego ze stolicą Górnego Śląska, kontakty arty-

styczne ze stolicą Dolnego Śląska oraz kontakty kierowanej przez kompozytora 

                                                 
pozytorskiego i wyzwolenia własnej inwencji. Twórczość jego była zawsze oparta na intelekcie jak 

również na szlachetnych emocjach”. T. Paciorkiewicz, Wspomnienie o kompozytorze Wojciechu Łu-

kaszewskim, [w:] M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 70. 
5  Zob. M.T. Łukaszewski, Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego 

(1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, nr 34, s. 351–365. Artykuł jest również do-

stępny w wersji elektronicznej, źródło: http://seminare.pl/pdf/tom34–25-lukaszewski.pdf, strona in-

ternetowa czasopisma „Seminare. Poszukiwania naukowe” [stan z 8.01.2017]. 
6  M.T. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny, „Prace Naukowe Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna”, nr 10, red. M. Popowska, Wydaw-

nictwo AJD, Częstochowa 2015, s. 181–204. 
7  A. Środowska, Młodzieńcze pieśni Wojciecha Łukaszewskiego, praca licencjacka napisana pod 

kierunkiem dr hab. Barbary Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL, Akademia Muzyczna im. S. Mo-

niuszki, Gdańsk 2012. Autorka wygłosiła również o tej tematyce referat pt. Twórczość pieśniarska 

Wojciecha Łukaszewskiego podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej Nieznane, a warte 

poznania. O zapomnianej twórczości polskich kompozytorów, UMFC, Warszawa, 13 kwietnia 2013. 
8  M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, dz. cyt. 
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Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Częstochowie z Ludową Szkołą Arty-

styczną w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim (na Zaolziu). Wyłączam z rozwa-

żań Częstochowę, miejsce urodzenia, zamieszkania, pracy i śmierci kompozyto-

ra, mimo że jest ona usytuowana na obrzeżach Śląska, to jednak pod względem 

kulturowym jest miastem z własną tradycją i kulturą. Przynależała natomiast 

administracyjnie, za życia Łukaszewskiego i obecnie, do Śląska. 

Kontakty Łukaszewskiego ze środowiskiem Górnego i Dolnego Śląska mia-

ły charakter głównie zawodowy. Jako dyrektor szkoły muzycznej często musiał 

bywać w katowickich instytucjach administracyjnych – kuratorium czy w Urzę-

dzie Wojewódzkim. Kontakty artystyczne utrzymywał głównie ze stolicą Dol-

nego Śląska. We Wrocławiu kilkakrotnie prezentowano jego utwory na Wro-

cławskim Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej (1966, 1969, 1972, 1978)  

i każdorazowo te wydarzenia odnotowywała wrocławska prasa. Brał również 

udział w organizowanych we Wrocławiu konkursach kompozytorskich. Jeden ze 

swoich utworów, Freski wrocławskie, poświęcił (poprzez tytuł) temu miastu. 

Z Wrocławiem utrzymywał również kontakty rodzinne. W stolicy Dolnego 

Śląska mieszkał jego brat cioteczny, Andrzej Liwoch (siostrzeniec ojca, Anto-

niego Łukaszewskiego). W Katowicach z kolei mieszkała rodzina żony Łuka-

szewskiego, Marii z Patrzyków Łukaszewskiej – Czesława Piecha, tancerka 

Opery Śląskiej w Bytomiu, oraz Antoni i Danuta Satałowie – prawnicy. Ojciec 

kompozytora, Antoni Erazm (1902–1978), był uczestnikiem III powstania ślą-

skiego (1921). Jednocześnie po II wojnie światowej udzielał się społecznie, jako 

sekretarz grupy środowiskowej Powstańców Śląskich w Częstochowie. 

2.1. Kontakty ze stolicą Górnego Śląska i artystami górnośląskimi 

Relacje Łukaszewskiego jako dyrektora szkoły muzycznej ze stolicą Górne-

go Śląska ograniczały się przede wszystkim do kontaktów zawodowych z od-

powiednimi władzami. W mniejszym zakresie były to kontakty artystyczne, 

chociaż kilku śląskich artystów miało w tamtych czasach w repertuarze utwory 

Łukaszewskiego. 

W roku 1970 Łukaszewski jako jedyny w ówczesnym województwie kato-

wickim przedstawiciel środowiska muzycznego został zakwalifikowany przez 

Wydział Kultury Prezydium Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wyjazd 

do Algierii w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Wyjazd ten nie 

doszedł jednak do skutku z powodu rozwiązania umowy między Ministerstwami 

Algierii i Polski
9
. Rok później kompozytor został dyrektorem częstochowskiej 

szkoły muzycznej i funkcję tę pełnił do śmierci w 1978 roku. 

Po roku od objęcia przez Łukaszewskiego kierownictwa szkoły Wydział 

Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach sformułował o nim 

opinię: 

                                                 
9  Tamże, s. 40. 
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Jako nauczyciel, a od roku 1971 dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  

w Częstochowie osiąga bardzo dobre wyniki nauczania i wychowania. Na przestrzeni 

kilku ostatnich lat rozwinął znacznie w szkole niektóre specjalności, a szczególnie in-

strumenty dęte. Wzrost zainteresowania tymi instrumentami pozwolił na zorganizowanie 

w szkole orkiestry dętej, która na ogólnopolskim konkursie młodzieżowych orkiestr dę-

tych w Inowrocławiu osiągnęła jedno z czołowych miejsc. Jako kompozytor i teoretyk 

dba o szeroką popularyzację współczesnych osiągnięć w muzyce, zarówno wśród 

uczniów, jak i w akcji koncertowej na rzecz społeczeństwa. Wykazuje niezwykłą dbałość 

o warunki pracy nauczycieli i młodzieży mimo borykania się z ogromnymi trudnościami 

lokalowymi. Angażuje młodzież i rodziców do wielu akcji na rzecz szkoły, jak i szero-

kiej działalności koncertowej, zarówno w mieście, jak i na terenie powiatu […]. W pracy 

zawodowej jak i społecznej wykazuje wiele inicjatywy, niezwykły takt i kulturę osobistą, 

co pozwala mu na pozytywne rozwiązywanie wielu problemów szkoły […]10.  

 

Fot. 2. Dyplom potwierdzający uzyskanie Nagrody Kuratora Okręgu Szkolnego za wybitne osią-

gnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej 

                                                 
10  Arkusz Oceny Pracy Nauczyciela, 15 lutego 1973, akta osobowe Wojciecha Łukaszewskiego, 

mps z archiwum ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie. Cyt. za: M. Łukaszewski, Woj-

ciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 45–46. 
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Za kadencji Łukaszewskiego szkoła muzyczna w Częstochowie po raz pierwszy 

w swojej historii była organizatorem Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów Kame-

ralnych Instrumentów Dętych. O dobrym przygotowaniu przesłuchań świadczy 

pismo władz wojewódzkich w Katowicach skierowane do dyrekcji szkoły:  

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach składa serdeczne podzię-

kowanie Panu Dyrektorowi za zorganizowanie Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów 

Kameralnych Instrumentów Dętych w Częstochowie w dniach od 10 do 12 grudnia 73. 

Sprawna organizacja przesłuchań, ich odpowiednia reklama i miła atmosfera imprezy spo-

tkała się z dużym uznaniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, człon-

ków jury, nauczycieli i uczestników. Dziękując zatem Panu Dyrektorowi za wielki wkład 

pracy, osobiste zaangażowanie i wiele inicjatywy we wszystkich poczynaniach związanych 

z organizacją przesłuchań, prosimy jednocześnie uprzejmie o przekazanie podziękowań 

wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy wspólnym wysiłkiem i szczerym 

zaangażowaniem przyczynili się do pełnego powodzenia tej pożytecznej i pięknej imprezy11. 

W grudniu 1974 Łukaszewski otrzymał Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolne-

go Katowickiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

W październiku tego samego roku został odznaczony srebrną odznaką za zasługi 

dla rozwoju Społecznych Ognisk Artystycznych regionu częstochowskiego  

i województwa katowickiego
12

. 

Łukaszewski czynił starania o poprawę warunków lokalowych szkoły, pla-

nując budowę nowego obiektu. Częstochowa była wówczas miastem powiato-

wym w województwie katowickim. Wymagało to regularnych kontaktów z wła-

dzami miejskimi i wojewódzkimi
13
. Przygotował plan rozwoju szkoły, zwięk-

szenia liczebności uczniów, utworzenia liceum muzycznego, a w przyszłości filii 

PWSM w Katowicach (te ostatnie nie zostały zrealizowane). Tak pisał o tym  

w planach rozwoju perspektywicznego szkoły:  

W nowych warunkach lokalowych widzielibyśmy szansę na otwarcie filii Wyższej Szko-

ły Muzycznej w Katowicach do r. 1990. Nowa szkoła mogłaby spełnić niezwykle ważne 

zadanie krzewienia różnych form kultury muzycznej w tych środowiskach, które odczu-

wają jej brak14. 

Wybudowano jednak okazały Gmach PZPR
15
, rezygnując z planów budowy 

szkoły muzycznej. Za życia Łukaszewskiego podjęto natomiast starania remontu 

dotychczasowej siedziby, które kontynuował jego następca, mgr Adam Mroczek. 

                                                 
11  Pismo Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, akta osobowe  

W. Łukaszewskiego, mps z archiwum ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie. Cyt. za: 

M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 45. 
12  M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 50. 
13  Pisała o tym szeroko M. Komorowska w artykule Pod Jasną Górą, „Ruch Muzyczny”, nr 12,  

8 czerwca 1975. 
14  Informacje o problemach i stanie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Czę-

stochowie, PSM, Częstochowa 1977, mps z archiwum ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Często-

chowie. Cyt. za: M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 61. 
15  Od lat 90. mieści się w nim Akademia im. Jana Długosza (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna). 
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Dnia 25 stycznia 1975 podczas X Katowickiego Karnawału Kulturalnego 

Zima Katowicka 1975 zostały zaprezentowane Confessioni per orchestra Łuka-

szewskiego
16
. Było to prawdopodobnie jedyne za życia kompozytora wykonanie 

jego dzieła w stolicy Górnego Śląska. Grała Państwowa Orkiestra Symfoniczna 

w Częstochowie pod dyrekcją Zygmunta Hassy. Koncert zrelacjonowała na 

łamach „Gazety Częstochowskiej” Wanda Malko:  

Pełny sukces odniosła orkiestra zarówno interpretacją Confessioni Wojciecha Łukaszew-

skiego, jak i V Symfonii D. Szostakowicza. Confessioni, znane już z kilku wykonań, mo-

gą stać się przedmiotem ciekawych obserwacji. Nasuwa się tu jednak przede wszystkim 

spostrzeżenie oczywiste i bezsporne: ostateczny obraz dźwiękowy dzieła, jego bardziej 

lub mniej interesujący przebieg jest wynikiem koncepcji dyrygenta. Katowickie wykona-

nie Confessioni, stwarzające nowy, fascynujący kształt dźwiękowy tego wartościowego 

utworu, świadczy, iż Z. Hassa jest znakomitym wykonawcą muzyki współczesnej17. 

Utwory Łukaszewskiego wykonywali kilkakrotnie śląscy artyści-muzycy. 

Trzykrotnie dyrygował nimi Piotr Warzecha, współpracujący z Filharmonią 

Częstochowską. Za życia Łukaszewskiego dyrygował on Confessioni per orche-

stra (10 stycznia 1975, Częstochowa, Państwowa Orkiestra Symfoniczna w Czę-

stochowie), zaś po śmierci kompozytora poprowadził z tą samą orkiestrą (wów-

czas noszącą już nazwę Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii w Czę-

stochowie) orkiestrowe Epizody Łukaszewskiego (29 listopada 1985) oraz kan-

tatę De morte Bolezlaui Carmina (8 kwietnia 1988, Bogdan Kurowski – baryton, 

głos recytujący, Chór ZSM w Częstochowie, Orkiestra Symfoniczna Państwo-

wej Filharmonii w Częstochowie).  
Utwór na kwartet smyczkowy dwukrotnie wykonał Kwartet Smyczkowy 

WOSPRiTV (obecnie NOSPR): 15 stycznia 1975
18

 i 10 kwietnia 1983
19

 w Czę-

stochowie. Wanda Malko tak pisała o pierwszym z wymienionych wykonań 

kwartetu przez śląskich kameralistów:  

Było to znakomite wykonanie podkreślające kontrasty dynamiczne, kolorystyczne i faktu-

ralne kompozycji, stwarzające tym samym interesujący i żywy tok muzycznej narracji. Pre-

cyzja i walory interpretacyjne świadczą o znakomitym poziomie wykonawczym zespołu20. 

                                                 
16  Wszystkie informacje dotyczące wykonań utworów Łukaszewskiego podaję za: M. Łukaszewski, 

Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 102–252 (Katalog utworów Wojciecha Łukaszewskie-

go). Książka ukazała się w 1997 roku, jej nakład został już wyczerpany, treść natomiast wymaga ak-

tualizacji, głównie z powodu szeregu kolejnych wykonań, które miały miejsce w latach 1997–2016. 
17  W. Malko, Katowicki sukces, „Gazeta Częstochowska”, luty 1975 (brak danych). Cyt. za:  

M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 111. 
18  Kwartet Smyczkowy WOSPRiTV: Czesław Prejsnar – I skrzypce, Wojciech Musiał –  

II skrzypce, Jerzy Pyzik – altówka, Paweł Głombik – wiolonczela. Por. M. Łukaszewski, Woj-

ciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 123. 
19  Kwartet Smyczkowy WOSPRiTV: Janusz Skramlik – I skrzypce, Klemens Bortel – II skrzyp-

ce, Zygmunt Jochemczyk – altówka, Paweł Głombik – wiolonczela. Por. M. Łukaszewski, 

Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 123. 
20  W. Malko, Impresje muzyczne, „Gazeta Częstochowska”, luty 1975 (brak danych). Cyt. za:  

M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 127. 
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Pieśni solowe Łukaszewskiego miała w repertuarze śląska śpiewaczka Anna 

Porwik-Pniok. Wraz z częstochowską pianistką Henryką Zasempą wykonywała 

ona Trzy pieśni na sopran i fortepian do słów Elżbiety Cichli-Czarniawskiej oraz 

pieśń Tak małomównej nie było jesieni do słów Tadeusza Biskupa. Prawykona-

nie obu pozycji odbyło się 21 maja 1975 w Częstochowie, a następnie artystki 

zaprezentowały je na koncertach 23 i 24 marca 1977, również w Częstochowie. 

Ponadto Tak małomównej nie było jesieni, utwór napisany na prośbę Anny Por- 

wik-Pniok, sopranistka zaśpiewała na pogrzebie kompozytora w dniu 16 kwietnia 

1978 roku, a także w tym samym roku na częstochowskim Festiwalu „Sacrosong”.  

Łukaszewski oceniał również kreacje artystyczne śląskich artystów na ła-

mach „Życia Częstochowy” w recenzjach pisanych w latach 1968–1977. Muzy-

cy śląscy często występowali w Częstochowie, czy to podczas koncertów piąt-

kowych (abonamentowych w Filharmonii Częstochowskiej), czy podczas festi-

wali. Były to recitale m.in. śpiewaczki Michaliny Growiec
21

, pianisty Andrzeja 

Jasińskiego (prywatnie kolegi Łukaszewskiego z czasów nauki w częstochow-

skiej szkole muzycznej) i orkiestry Filharmonii Śląskiej
22
, a także recenzje  

z występu Filharmoników Częstochowskich w Katowicach
23

. W jednej z nich 

Łukaszewski tak pisał:  

Państwowa Filharmonia Śląska jest zdecydowanie jedną z trzech-czterech najlepszych 

orkiestr polskich. Cały prezentowany program był prawdziwym popisem i zespołu, i dy-

rygenta Czesława Płaczka. Kluczową pozycją okazała się cudowna Symfonia f-moll Pio-

tra Czajkowskiego, zagrana po mistrzowsku, doskonale wyważona w szczegółach, 

świetna brzmieniowo. Chętnie gościlibyśmy symfoników z Katowic częściej na estradzie 

naszej pięknej Filharmonii24. 

O występach Michaliny Growiec Łukaszewski wspominał kilkakrotnie przy 

różnych okazjach, w jednej z nich napisał:  

Znana w środowisku Częstochowy sopranistka Michalina Growiec wystąpiła z Państwo-

wą Orkiestrą Symfoniczną w wieczorze muzyki amerykańskiej, a mało znane w naszym 

miejskim świecie muzycznym pozycje współczesnych kompozytorów Stanów Zjedno-

czonych zaprezentowała Orkiestra pod batutą dyr. Zygmunta Szczepańskiego. Artystka, 

związana z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Katowicach, niezwykle aktywna, 

występowała wielokrotnie w Częstochowie w koncertach z Orkiestrą Symfoniczną  

i w audycjach muzyki polskiej, organizowanych przez szkoły muzyczne. Obdarzona gło-

sem o szlachetnej barwie włada nim Michalina Growiec ze znawstwem sztuki wokalnej  

                                                 
21  W. Łukaszewski, Występ wokalny Michaliny Growiec, „Życie Częstochowy” nr 133, 5 czerwca 

1972, s. 10; tegoż, Recital Michaliny Growiec i Andrzeja Jasińskiego. Kwintet Dęty WOSPRiTV. 

Kącik PWM, „Życie Częstochowy”, 8 czerwca 1973, nr 136, s. 8. 
22  W. Łukaszewski, Gościnny koncert Filharmonii Śląskiej. Sonia Vargas-Marder, „Życie Czę-

stochowy”, 19 czerwca 1971, nr 146, s. 6. 
23  Tenże, Na podbój Katowic, „Życie Częstochowy”, 29 stycznia 1975, nr 24, s. 8. 
24  Tenże, Gościnny koncert Filharmonii Śląskiej. Sonia Vargas-Marder, s. 6. Cyt. za: W. Łuka-

szewski, Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, red. M.T. Łuka-

szewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009, s. 121. 
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i z wielką kulturą. Znam artystkę z wielu innych utworów, które podaje stylowo z wła-

ściwym odczuciem epoki. Przy tych przymiotach jest jeszcze po prostu szalenie muzy-

kalna. Obdarzyła nas przepięknym cyklem pieśni murzyńskich Negro spirituals, dają-

cych świadectwo jej wrażliwości muzycznej. Specyficzny nastrój tych pieśni podkreśliła 

udanym akompaniamentem Ludomira Grądman (fortepian). Pozostałe pieśni i arie kom-

pozytorów o renomowanej sławie – Rogersa, Gershwina i Loewego wykonała śpiewacz-

ka prawdziwie popisowo25. 

2.2. Kontakty ze stolicą Dolnego Śląska 

Jak wspomniałem, kontakty te ograniczały się do współpracy kompozytora  

z Wrocławiem na niwie artystycznej. Na Wrocławskim Festiwalu Polskiej Mu-

zyki Współczesnej doczekał się on kilku prawykonań swoich kompozycji. Za-

debiutował tam 11 listopada 1966, kiedy podczas V Wrocławskiego Festiwalu 

Polskiej Muzyki Współczesnej odbyło się prawykonanie kantaty De Morte Bole-

slaui Carmina do słów Galla Anonima
26

. Po koncercie Ewa Kofin pisała:  

Jest to kompozycja o charakterze poważnym, majestatycznym, oparta na archaizującej har-

monice i melodyce, przenosząca nas w atmosferę spokoju i ładu muzyki średniowiecznej27. 

Dnia 13 lutego 1969 roku, podczas VII Wrocławskiego Festiwalu Polskiej 

Muzyki Współczesnej, odbyło się prawykonanie Pieśni Księżyca. W prezentacji 

brali udział: Irena Torbus-Mierzwiakowa – sopran, Edward Lubaszenko – recy-

tator, Zespół Kameralny Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, Zygmunt Has-

sa – dyrygent. Hassa, związany zarówno z Dolnym, jak i Górnym Śląskiem, 

osiedlił się kilka lat później w Częstochowie, stając się jednym z artystycznych 

przyjaciół Łukaszewskiego, wielokrotnie dyrygował jego utworami z orkiestrą 

Częstochowskich Filharmoników. Irena Torbus-Mierzwiakowa zaprezentowała 

Pieśni Księżyca Łukaszewskiego, poza wspomnianym wykonaniem we Wro-

cławiu, dwukrotnie w Częstochowie: 6 kwietnia 1969 i 25 maja 1973. Podczas 

obu koncertów artystce towarzyszył Wiesław Ochmański – recytator oraz Zespół 

Kameralny Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie pod dyrekcją 

Zygmunta Szczepańskiego (1969) i Zygmunta Hassy (1973).  

Dnia 22 lutego 1972 podczas IX Wrocławskiego Festiwalu Polskiej Muzyki 

Współczesnej odbyło się prawykonanie Musica per archi (Orkiestra Symfonicz-

na Filharmonii Wrocławskiej, Tadeusz Strugała – dyrygent). Tadeusz A. Zieliń-

ski tak ocenił dzieło:  

                                                 
25  W. Łukaszewski, Występ wokalny Michaliny Growiec, „Życie Częstochowy”, 4–5 czerwca 

1972, nr 133, s. 10. Cyt. za: W. Łukaszewski, Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, 

refleksje, wywiady, s. 142. 
26  Wykonawcy: Tadeusz Prochowski – baryton, Anna Lutosławska – recytator, Chór PRiTV we 

Wrocławiu, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, Tadeusz Strugała – dyrygent. Por. M. Łuka-

szewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 23–24. 
27  E. Kofin, Sukces wrocławskich wykonawców, Wrocław 1966 (brak danych, notka prasowa ze 

zbiorów rodzinnych bez tytułu czasopisma i daty). Cyt. za: M. Łukaszewski, Wojciech Łuka-

szewski. Życie i twórczość, s. 173. 
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Kompozytor, nie wykraczając poza konwencjonalne środki artykulacji, wydobył z instru-

mentów smyczkowych ładne, smakowite brzmienia i doskonale połączył walory sonory-

styczne zespołu (bogato zróżnicowane) z pomysłami z zakresu „interwałowego” w po-

szczególnych partiach, ujmując je w zgrabnej, zwięzłej i dobrze rozplanowanej formie […]. 

Całość bardzo miła dla ucha, zręczna, w dobrym guście, konsekwentnie skonstruowana28.  

Stanisław Krukowski pisał natomiast:  

Musica na cztery grupy smyczków […] jest jednoczęściowym utworem o wyraźnej od-

cinkowej strukturze, w którym kompozytor wykorzystuje dość szeroko możliwości sono-

rystyczne kwintetu smyczkowego. Zwarta i logiczna konstrukcja oraz oszczędność wy-

powiedzi są niewątpliwymi walorami tej interesującej kompozycji29. 

W 1977 roku odbyło się w Jeleniej Górze prawykonanie cyklu Cztery minia-

tury na dwa flety i klarnet. Wykonawcami byli uczniowie częstochowskiej szko-

ły muzycznej: Piotr Leśniowski – flet, Barbara Krysztofek – flet, Kazimierz 

Kłosek – klarnet. Ci sami wykonawcy zaprezentowali utwór 12 czerwca 1977  

w Opolu podczas koncertu laureatów audycji cyklicznej Młodzi muzycy na es-

tradzie i antenie, który odbył się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Mu-

zycznej w Opolu
30
. Miniatury te, będące drugą wersją Czterech miniatur na 

klarnet i fortepian z 1963 roku, Łukaszewski opracował w 1974 r. z myślą o ich 

wykonywaniu przez uczniów częstochowskiej szkoły. 

Dnia 25 lutego 1978 podczas XII Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej 

we Wrocławiu wykonane zostały Epizody na orkiestrę. Grała Orkiestra Filhar-

monii Wrocławskiej, dyrygował Marek Pijarowski. Było to ostatnie za życia 

kompozytora wykonanie na wrocławskim festiwalu. 

Zdarzały się również przypadki odmowy wykonań utworów Łukaszewskie-

go na wspomnianym festiwalu. W 1973 roku Zarząd Koła Terenowego ZKP we 

Wrocławiu powiadomił, że Komisja Kwalifikacyjna X Wrocławskiego Festiwa-

lu Polskiej Muzyki Współczesnej nie zakwalifikowała do wykonania Musica da 

camera
31

. Podobnie było w 1977 roku. ZKP – Oddział we Wrocławiu, odsyłając 

kompozytorowi partyturę Quartetto per tromboni, napisał:  

Komisja Kwalifikacyjna nie widzi tego utworu w profilu programu Festiwalu Polskiej 

Muzyki Współczesnej32.  

                                                 
28  T.A. Zieliński, IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, „Ruch Muzyczny”, 16–30 

kwietnia 1972, nr 8. Cyt. za: M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 106. 
29  S. Krukowski, IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. Uroczysta inauguracja, 

„Gazeta Robotnicza” 23 lutego 1972. Cyt. za: M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie  

i twórczość, s. 106. 
30 M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 127–128. 
31 ZKP, Koło Terenowe we Wrocławiu, Z pisma do W. Łukaszewskiego, Wrocław, 17 kwietnia 

1973, podpisane: Jadwiga Szajna Lewandowska, Leon Handzel. Cyt. za: M. Łukaszewski, 

Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 52. 
32 ZKP, Oddział we Wrocławiu, Z pisma do W. Łukaszewskiego, Wrocław, 9 września 1977, 

podpisane: Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Jadwiga Szajna-Lewandowska. Cyt. za: M. Łuka-

szewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 51. 
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Łukaszewski dwukrotnie otrzymał we Wrocławiu nagrody na konkursach 

kompozytorskich. W lipcu 1970 zdobył wyróżnienie za kantatę Freski wrocław-

skie na konkursie kompozytorskim zorganizowanym przez PWSM we Wrocła-

wiu. Tematem konkursu był utwór wokalny związany z XXV rocznicą powrotu 

Ziem Zachodnich do Macierzy i Srebrnego Jubileuszu Nauki i Kultury Polskiej 

na tych ziemiach. Z kolei 10 października 1973 roku Concertino (druga wersja – 

dydaktyczna) otrzymała I wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozy-

torskim na utwór fortepianowy z towarzyszeniem orkiestry o charakterze peda-

gogicznym, ogłoszonym w marcu 1973 przez ZKP – Koło Terenowe we Wro-

cławiu i Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu. 

 

Fot. 3. Zaświadczenie potwierdzające otrzymanie wyróżnienia za Freski wrocławskie na konkur-

sie zorganizowanym we Wrocławiu z okazji 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy 
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Fot. 4. Zaświadczenie potwierdzające otrzymanie wyróżnienia za Concertino na konkursie organi-

zowanym przez Koło Terenowe ZKP we Wrocławiu 

2.3. Kontakty ze Śląskiem Cieszyńskim 

Zaznaczyły się one współpracą częstochowskiej PSM I i II st. ze szkołą arty-

styczną w Boguminie, miasteczku położonym przy ujściu Olzy do Odry w naj-

bardziej na północny zachód wysuniętej części Śląska Cieszyńskiego w Cze-

chach, w kraju morawsko-śląskim przy granicy z Polską, w Kotlinie Ostrawskiej
33

. 

                                                 
33  Wikipedia. Wolna Encyklopedia, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogumin [stan z 30.10.2016]. 
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Kontakty zaowocowały wymianą delegacji obu szkół wraz z młodzieżą i wspól-

nymi koncertami w Częstochowie i na Zaolziu. 

W jubileuszowym roku szkolnym 1975/1976, który był rokiem trzydziesto-

lecia działalności częstochowskiej szkoły muzycznej, odbyło się na terenie Czę-

stochowy i województwa (od roku 1975 już częstochowskiego) wiele imprez, 

m.in. koncert uczniów Ludowej Szkoły Artystycznej z Bogumina
34

. 

Elżbieta Kamkow, w latach 70. zastępca dyrektora szkoły muzycznej, we 

wspomnieniu o Łukaszewskim tak pisała o jego współpracy z Boguminem:  

Nowatorstwo Dyrektora Łukaszewskiego w pracy pedagogicznej objawiało się również 

w dążeniu do porównywania osiągnięć uczniów i nauczycieli z innymi szkołami mu-

zycznymi. Mam tutaj na uwadze utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą muzyczną  

w Bohuminie (Czechosłowacja). Organizowane wyjazdy do Bohumina i odbywające się 

tam koncerty uczniów szkół muzycznych I i II stopnia były znakomitą okazją do oceny 

osiągnięć muzycznych i do wymiany doświadczeń. Wiązały się również z możliwością 

poznawania warunków pracy naszych Sąsiadów. Porównywanie poziomu uczniów i pra-

cy nauczycieli dokonywało się również wtedy, gdy uczniowie ze szkoły muzycznej  

z Bohumina brali udział w koncertach organizowanych w szkołach muzycznych w Czę-

stochowie lub w Filharmonii Częstochowskiej35.  

O związkach z Zaolziem Andrzej Grądman pisał:  

Młody dyrektor, a zarazem i działacz muzyczny, nawiązał też żywe kontakty ze szkolnic-

twem artystycznym Czeskiego Zaolzia oraz tamtejszym środowiskiem Polaków zrzeszo-

nych w PZKO (Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym). Rozpoczęła się wymiana 

młodzieży szkolnej z obu stron, realizowane były koncerty muzyki polskiej po czeskiej 

stronie Olzy i Odry […]. Kłopoty zdrowotne Wojtka były dla Jego otoczenia zupełnym 

zaskoczeniem. By działać szybko i skutecznie, udał się na kurację do warszawskiej klini-

ki. Powrócił stamtąd z nie w pełni pomyślnymi rokowaniami. Kryzys nastąpił pewnej 

kwietniowej nocy 1978 roku. Ulokowany został w miejscowym szpitalu. Odwiedziłem 

Go tam w całkowitej nieświadomości nadchodzącego tragicznego kresu. Częstochowia-

nie wybierali się uroczystą delegacją na uroczystości jubileuszowe PZKO, na Czeskie 

Zaolzie. Powiedział mi wtedy: „Jak widzisz, nie mogę teraz z wami jechać. Pozdrów, 

więc i uściskaj serdecznie ode mnie zaolziańskich polonusów. Następnym razem spo-

tkamy się z nimi już w komplecie”. Po dwóch dniach od tego spotkania Wojtek odszedł 

od nas na zawsze. Przeżył zaledwie 42 lata. Ja zaś na Zaolzie mogłem zawieźć już tylko 

wieść żałobną, przyjętą tam najpierw z niedowierzaniem, a następnie z wielkim bólem36. 

Na Zaolziu wykonano Suitę w dawnym stylu na kwintet dęty Łukaszewskie-

go. Zaprezentował ją 6 grudnia 1977 w siedzibie Ludowej Szkoły Artystycznej 

w Boguminie Kwintet Dęty Filharmonii Częstochowskiej w składzie: Marian 

Ambroży – flet, Wenancjusz Szołtysik – obój, Włodzimierz Gołębiowski – klar-

net, Mieczysław Hłond – fagot, Piotr Tyrała – róg. 

                                                 
34  M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 58. 
35  E. Kamkow, Wspomnienia wspólnej pracy z Wojciechem Łukaszewskim, [w:] M. Łukaszewski, 

Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 93. 
36  A. Grądman, „Ulubieńcy bogów umierają młodo”. Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim, 

[w:] M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 86–87. 



 Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem 111 

 

Fot. 5. Kwintet Dęty Filharmonii Częstochowskiej podczas prezentacji Suity w dawnym stylu na 

koncercie w piątą rocznicę śmierci W. Łukaszewskiego, Częstochowa, 10 kwietnia 1983, Biuro 

Wystaw Artystycznych. Od lewej: Marian Ambroży – flet, Marek Limanowski – obój, Maryla 

Konieczak – waltornia, Jerzy Bober – fagot, Włodzimierz Gołębiowski – klarnet. Fot. z archiwum 

rodziny Łukaszewskich 

Łukaszewski skomponował utwór chóralny na chór mieszany i fortepian  

(36 taktów). W jego zbiorach zachował się ukończony rękopis zapisu nutowego, 

w którym brakuje tytułu i tekstu, są natomiast informacje dotyczące wspomnia-

nej obsady. Można przypuszczać, że miał to być utwór-hasło dla czeskiego chó-

ru „Preludium” z Bogumina. Brak jest informacji, czy Łukaszewski to dzieło 

ukończył i ofiarował adresatowi dedykacji, czy też nie
37
. Nie potwierdzają tego 

dokumenty zachowane w rodzinnym archiwum
38

. 

3. Twórczość inspirowana Śląskiem 

Powstaje pytanie o wpływy folkloru śląskiego w muzyce Wojciecha Łuka-

szewskiego. Z zachowanych utworów inspirowanych folklorem jest zaledwie 

kilka. Kompozytor unikał stosowania ludowych wpływów oraz cytatów, chociaż 

                                                 
37  M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 225. 
38  Całe archiwum po Wojciechu Łukaszewskim rodzina przekazała do Biblioteki Narodowej 

(czystopisy rękopisów), Archiwum Kompozytorów Polskich przy Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz do zbiorów Muzeum Częstochowskiego. 
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pozostawił dwa cykle opracowań melodii ludowych: Trzy pieśni ludowe na głos 

i fortepian, Tryptyk ludowy na chór mieszany oraz Wariacje na temat melodii 

ludowej Uśnijże mi, uśnij na fortepian (1977). W muzyce instrumentalnej nie 

stosował poza tym cyklem cytatów ani stylizacji. Kompozytora bardziej intere-

sowała muzyka autonomiczna, mimo że twórczość wokalna i wokalno-

instrumentalna stanowi w jego dorobku przewagę. 

Licząca zaledwie 22 takty pieśń Te żywieckie pola na głos, fortepian (praw-

dopodobnie 1957–1960) to opracowanie melodii ludowej z Żywiecczyzny. Łu-

kaszewski wykorzystał tu fragment: 

Te żywieckie pola, babiogórskie skały, 

A jakby się tu zesły, to by ognia dały. 

Jest to krótka pieśń, opracowanie melodii ludowej na głos i fortepian – jedno 

z trzech takich opracowań napisanych w okresie studiów kompozytorskich  

w warszawskiej PWSM w klasie prof. Tadeusza Szeligowskiego
39

. 

Pełny tekst pieśni ludowej brzmi: 

Te zywiecki pola babiogórski skały 

Ej jakby się tu zesły toby łognia dały 

Siwe wołki siwe majom rózki krzywe 

Ej krzywe jako sanie pasom ik Złatnianie 

Nie staroj się Jasiu ze cie biedom strasom 

Ej bo się u gronicka twoje wołki pasom40. 

Części zachodnia, centralna i północna Beskidu Śląskiego wchodzą w obszar 

Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Części wschodnia i południowo-

wschodnia należą do Małopolski (Żywiecczyzny)
41

. Babia Góra, masyw górski 

leżący w Paśmie Babiogórskim Beskidu Żywieckiego (słow. Oravské Beskydy) 

w Beskidach Zachodnich, najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich o wysokości 

1725 m. n.p.m., zaliczana jest do Korony Gór Polski
42

. 

Łukaszewski wykorzystał w całości melodię ludową, zgodnie z prawdopo-

dobnym zaleceniem Szeligowskiego, aby były to opracowania pieśni ludowych. 

Dodał do niej własny, oryginalny akompaniament, nasuwający skojarzenia  

z muzyką Podhala i z trzecim okresem twórczości Karola Szymanowskiego. Nie 

włączył jednak tych trzech pieśni do wykazu swoich kompozycji, traktując je 

prawdopodobnie jako ćwiczenia. 

                                                 
39  Poza wspomnianą pieśnią do cyklu należą: Ej, sama, jo se, sama; Po górak, po lasak śnieżek 

polatuje. 
40  Urząd Gminy Milówka, źródło: http://www.milowka.pl/kultura/strona_3/printpage.html [stan  

z 19.11.2016]. 
41  Wikipedia. Wolna Encyklopedia, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Śląski [stan  

z 19.11.2016]. 
42  Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, źródło: http://www.wegierska-gorka.opg.pl/w-

drodze-na-szczyt-babia-gora,26,169.html [stan z 19.11.2016]. 
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Freski wrocławskie (1969) – mała kantata na baryton solo, głos recytujący, 

chór mieszany i orkiestrę, napisana do wierszy Marii Konopnickiej i Stanisława 

Grochowiaka, nie nawiązuje do folkloru, natomiast tematyka wybranych tek-

stów i sam tytuł utworu lokują to dzieło w nurcie inspiracji dolnośląskich. Gro-

chowiak (1934–1976) w wierszu Miasto ujął dramat wojny i losy Wrocławia  

w następujący sposób: 

Rzeczą poety przekazać pamięć. 

Poeci w wierszu zamknąć chcą czas. 

Kamienie mówią dla tych nielicznych,  

którzy z kamieni potrafią czytać. 

Cmentarze mówią warstwami zmarłych. 

My pamiętamy płomień co minął. 

My pamiętamy. Ten czas ostrzega. 

Trudno tak szybko zagubić pamięć. 

Wrocław – 

to obok Warszawy miasto, 

które nie miało już nigdy powstać43. 

Prawykonanie kantaty odbyło się dopiero w dwudziestą rocznicę śmierci 

Łukaszewskiego, 17 kwietnia 1998 w Sali Koncertowej Filharmonii Często-

chowskiej, w ramach obchodów dwudziestej rocznicy śmierci kompozytora, 

które odbywały się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Haliny 

Rozpondek. Wykonawcy: Bogdan Makal – baryton, Marek Ślosarski – recytator, 

Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, Janusz 

Siadlak – przygotowanie chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Często-

chowskiej, Tomasz Chmiel – dyrygent. 

W tym utworze, muzycznie autonomicznym, Łukaszewski nie nawiązuje do 

folkloru ani tradycji związanej z Dolnym Śląskiem. Na związki z Wrocławiem 

wskazuje wyłącznie tytuł utworu i wykorzystany fragment tekstu Stanisława 

Grochowiaka. Można przypuszczać, że tytuł powstał post factum, w związku  

z konkursem kompozytorskim, na który został napisany, a którego tematyka 

dotyczyła 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. 

4. Podsumowanie 

Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem są wieloaspektowe, obej-

mują cały region Śląska. Kontakty Łukaszewskiego ze środowiskiem Górnego, 

Dolnego i Cieszyńskiego Śląska miały głównie zawodowy charakter. Będąc 

dyrektorem szkoły muzyczne,j musiał bywać w katowickich instytucjach admi-

nistracyjnych, tak więc te kontakty miały miejsce przede wszystkim od 1971 

(rok objęcia funkcji) do 1975 roku (powołanie województwa częstochowskiego). 

                                                 
43  Cyt. za: M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 187. 
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Kontakty artystyczne utrzymywał zwłaszcza ze stolicą Dolnego Śląska. 

Czterokrotnie (1966, 1969, 1972, 1978) prezentowano jego utwory na Wrocław-

skim Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej. Poza Wrocławiem jego utwory 

za życia kompozytora prezentowano w Jeleniej Górze i Opolu. Brał również 

udział w organizowanych we Wrocławiu konkursach kompozytorskich, uzysku-

jąc na nich wyróżnienia. Jeden z utworów, Freski wrocławskie, poświęcił (po-

przez tytuł) temu miastu. Utrzymywał kontakt ze śląskimi artystami, którzy wy-

konywali jego utwory (dyrygenci Piotr Warzecha, Zygmunt Hassa, śpiewaczki 

Anna Porwik-Pniok, Irena Torbus-Mierzwiakowa, Kwartet smyczkowy  

WOSPRiTV). Kontakty artystyczne z tym środowiskiem, acz sporadyczne, trwa-

ły w regularnych odstępach czasu od 1966 roku aż do przedwczesnej śmierci 

kompozytora w roku 1978. 

Łukaszewski jako krytyk muzyczny miał również okazję oceniać na łamach 

„Życia Częstochowy” kreacje artystyczne śląskich muzyków występujących  

w Filharmonii Częstochowskiej. 

Ponadto miały miejsce kontakty częstochowskiej szkoły muzycznej ze szko-

łą artystyczną w Boguminie na Zaolziu, na Śląsku Cieszyńskim i związana  

z tymi kontaktami wymiana młodzieży, wspólne koncerty, kontakty z miejscową 

Polonią. W Boguminie została wykonana przez Kwintet dęty Filharmonii Czę-

stochowskiej Suita w dawnym stylu Łukaszewskiego. Nasilenie tych kontaktów 

miało miejsce w latach 1976–1978, przy czym w ostatniej wizycie w roku 1978 

kompozytor już nie brał udziału (choroba i zgon). 

Mimo dość obszernego piśmiennictwa o Łukaszewskim, wątek jego kontak-

tów ze Śląskiem nie był dotychczas podejmowany w badaniach naukowych jako 

odrębny temat badawczy, chociaż niektóre z poruszonych w artykule motywów 

znalazły się w książce poświęconej kompozytorowi
44
. Wątki te powinny jednak 

doczekać się wnikliwej analizy, opartej przede wszystkim na źródłach archiwal-

nych, które pozwoliłyby zweryfikować przytoczone powyżej fakty. Tak więc 

wymagana byłaby replikacja badań z zastosowaniem metody analizy i krytyki 

dokumentów. 
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 

Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem 

Abstrakt 

Związki Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), kompozytora, pedagoga, krytyka muzycz-

nego i działacza muzycznego, ze Śląskiem są wieloaspektowe, obejmują cały region Śląska. Wy-

łączam z rozważań Częstochowę, chociaż jest ona usytuowana na obrzeżach Śląska, lecz pod 

względem kulturowym jest miejscem z własną tradycją i kulturą. Kontakty Łukaszewskiego ze 

środowiskiem Górnego i Dolnego Śląska miały głównie zawodowy charakter. Będąc dyrektorem 

szkoły muzycznej, musiał bywać w katowickich instytucjach administracyjnych. Kontakty arty-

styczne utrzymywał zwłaszcza ze stolicą Dolnego Śląska. Kilkakrotnie prezentowano jego utwory 

na Wrocławskim Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej. Brał również udział w organizowa-

nych we Wrocławiu konkursach kompozytorskich. Jeden ze swoich utworów, Freski wrocławskie, 

poświęcił (poprzez tytuł) temu miastu. Utrzymywał kontakt z górnośląskimi artystami, którzy 

wykonywali jego utwory (dyrygent Piotr Warzecha, śpiewaczka Anna Porwik-Pniok). Ponadto 

miały miejsce kontakty częstochowskiej szkoły muzycznej ze szkołą artystyczną w Boguminie na 

Śląsku Cieszyńskim. Mimo dość obszernego piśmiennictwa o Łukaszewskim, wątek jego kontak-

tów ze Śląskiem nie był dotychczas podejmowany w badaniach naukowych jako odrębny temat 

badawczy.  

Słowa kluczowe: Cieszyn, Częstochowa, Filharmonia Częstochowska, Freski wrocławskie, 

Zygmunt Hassa, Katowice, kompozytorzy śląscy, Wojciech Łukaszewski, muzyka polska, Opole, 

Śląsk, Wrocław. 
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Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI  

The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw 

Wojciech Łukaszewski’s relationship with the region of Silesia 

Abstract 

Wojciech Łukaszewski (1936–1978), composer, teacher, music critic and music activist main-

tained varied relations with the whole region of Silesia. The study do not take into account 

Czestochowa. Even though it lies on the outskirts of Silesia, in terms of culture the town has its 

own traditions and customs. Łukaszewski’s contacts with the Upper and Lower Silesia were main-

ly professional in nature. As a music school headmaster, he was supposed to visit the provincial 

administration institutions in Katowice. He maintained artistic contacts with the capital city of the 

Lower Silesia. His works were presented several times at the Wroclaw Festival of Polish Contem-

porary Music. He participated also in competitions for composers in Wroclaw. He dedicated one 

of his works, Freski wrocławskie [Wroclaw Frescoes] to the city of Wroclaw. He maintained 

relations with the Silesian artists performing his works (the conductor Piotr Warzecha, the singer 

Anna Porwik-Pniok). Moreover, the Czestochowa music school kept contacts also with the 

Bohumín art school in Cieszyn Silesia region. Despite a fairly extensive scientific literature about 

Łukaszewski. the studies have not so far treated his relations with Silesia as a separate research topic. 

Keywords: Cieszyn, Czestochowa, Czestochowa Philharmonic, Wroclaw Frescoes, Zygmunt 

Hassa, Katowice, Silesian composers, Wojciech Łukaszewski, Polish music, Opole, Silesia, 

Wroclaw. 
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Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki  

Galicyjska wersja panslawizmu czeskich badaczy 

Lwowa w ujęciu Eugena Cehelskiego 

Od początku XX wieku aż do ekspansji bolszewickiej w 1939 roku kultura 

muzyczna we Lwowie osiągnęła bardzo wysoki poziom. Dotyczy to wszystkich 

dziedzin: m.in. kompozycji, interpretacji, edukacji, jak również muzykologii. 

Problematyka wartości narodowych w muzyce przeniesiona zostaje z płaszczy-

zny emocjonalno-romantycznej, wzniosłej w wyrazie, lecz raczej ogólnikowej, 

na płaszczyznę naukową, w sferę zagadnień filozoficznych, estetycznych, etno-

muzykologicznych, socjologicznych, psychologicznych. W pierwszym trzydzie-

stoleciu XX wieku powstają we Lwowie, praktycznie w tym samym czasie, dwie 

potężne narodowe szkoły muzykologiczne, które współpracują i rywalizują  

w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Fundamentalne osiągnięcia obu ośrodków 

zarówno w dziedzinie historii, jak i w systematycznej nauce o muzyce i folklo-

rystyce są inspirowane przez owo współzawodnictwo. Na czele polskiej szkoły 

muzykologii lwowskiej stał Adolf Chybiński, ukraińskiej – Stanisław Ludkie-

wicz, przy czym interesujący jest fakt, że obaj studiowali w tym samym czasie 

na uniwersytetach niemieckojęzycznych, tj. w „kolebkach muzykologii europej-

skiej”: Chybiński u Ludwiga Thuillego w Monachium (1901–1908), Ludkiewicz 

zaś u Guidona Adlera w Wiedniu (1905–1908). Wątek narodowy przewija się  

w większości ich prac, jak też i w pracach ich uczniów i kolegów: Stefanii Ło-

baczewskiej, Hieronima Feichta, Bronisławy Wójcik-Keuprulian, Stanisława 

Dunicza, Zofii Lissy, Marii Szepańskiej (szkola polska, uczniowie Chybińskie-

go), Wasyla Barwińskiego, Fiłareta Kołessy, Borysa Kudryka, Eugena Cehel-

skiego, Zynowija Łysko (szkoła ukraińska).  

W muzyce ludowej kształtowanie owej sylwetki oryginalnej uważane jest 

przez badaczy nie tylko za wynik rozwoju własnych tradycji, lecz także inten-

sywnej wymiany dóbr kulturowych różnych warstw narodowych. W pracach 

muzykologów zarysowuje się wyraźna opozycja: z jednej strony – stosunków 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.06
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społeczno-narodowych, które bardzo często układają się skomplikowanie i obfi-

tują w krwawe konflikty, z drugiej – syntezy elementów kultury, przede wszyst-

kim kultury muzycznej, w której te konflikty nie pozostawiły zbyt wyraźnego 

śladu. Dobitnie podkreślił tę opozycję właśnie Chybiński, pisząc o muzyce góra-

li tatrzańskich:  

Podhalanie mogli patrzeć z góry na „Lachów-podkówcarzy”, mogli to samo czynić  

z „Rusnakami”, mogli wyśmiewać w swoich pieśniach „Madziarów”, toczyć krwawe 

bójki z „zatraconymi Łuptakami” [Słowakami], wątpić jednak można, czy ich pieśni 

sprawiały im szczególną przykrość. Jak wszędzie, tak i na Podhalu i jego pograniczu ist-

nieją pewne wspólne zasoby dobra kultury materialnej i duchowej, mimo różnic narodo-

wych i społecznych1.  

Chybiński, kontynuując te rozważania, dochodzi do wniosku, że:  

Fakt wymiany dobra kulturalnego, odbywający się na każdym pograniczu etnicznym, ja-

ko objaw zwykły i tym barwniejszy, im warunki etniczne przedstawiają większą rozma-

itość, jak to widzimy właśnie na Podhalu2 

Podobne wnioski znajdujemy w pracach muzykologów ukraińskich, działa-

jących we Lwowie. W swoich pracach folklorystycznych jeden z najsłynniej-

szych badaczy muzyki ludowej, zaliczany do klasyków folklorystyki światowej 

– Filaret Kołessa, zwraca uwagę na liczne ślady kultury wschodniej w pieśniach 

i dumach ukraińskich. Z innej strony aniżeli Ludkiewicz, odmawia im Kołessa 

pokrewieństwa z rosyjskimi lub „wielkoruskimi”, jak je nazywa:  

[Chromatyzacja czwartego stopnia tonacji jest znamienna dla dum – L.K.-K.], […] od-

różnia ukraińskie melodie dum od wielkoruskich i spokrewnia je z muzyką wschodnich 

narodów azjatyckich: Turków, Tatarów, Persów, Arabów, jak też z pieśniami Słowian 

południowych3.  

Wpływy obce, którym niewątpliwie poddawana była ukraińska muzyka ludowa w róż-

nych okresach swego rozwoju, przejął naród ukraiński bez niewolniczego naśladowania  

i przerobił w ten sposób, że jego pieśni ludowe, a zwłaszcza recytacje kobzarskie przed-

stawiają produkt oryginalny jego twórczego ducha4.  

W powyższych cytatach można dostrzec wpływ etnomuzykologii porów-

nawczej Ottona Abrahama i Ericha Moritza von Hornbostela
5
, u których w Ber-

                                                 
1  A. Chybiński, 20 melodii ludowych na Skalnym Podhalu, [w:] tegoż, O polskiej muzyce ludo-

wej. Wybór prac etnograficznych, t. 2, red. L. Bielawski, PWM, Kraków 1961, s. 115. 
2  Tamże, s. 117. 
3 Ф.М. Колесса, Речитативні форми в  країнській народній поезії. Д ми, [w:]  

Ф.М. Колесса, М зикознавчі праці, Київ 1970, с. 312 [F. Kołessa, Formy recytatywne  

w ukraińskiej poezji ludowej. Dumy, [w:] tegoż, Prace muzykologiczne, Kijów 1970, s. 312]. 
4  Ф.М. Колесса, Ме одії  країнських народних д м, [w:] Ф.М. Колеса, М зикознавчі праці, 

Київ 1970, с. 68 [F. Kołessa, Melodie ukraińskich dum ludowych, [w:] tegoż, Prace muzyko- 

logiczne, s. 68]. 
5  Patrz np.: D. Stockmann und C. Kaden (Hrsg.). Erich Moritz von Hornbostel, Tonart und Ethos, 

Leipzig 1986, s. 224.  
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linie przebywał Filaret Kołessa w latach 1906–1907. Badania niemieckich et-

nomuzykologów z pewnością nie były obce Chybińskiemu, co widać w cytowa-

nych akapitach.  

W ten sposób klaruje się wielowarstwowe i o wiele obszerniejsze aniżeli 

wcześniej rozumienie istoty i celów społecznych muzyki narodowej – zarówno 

profesjonalnej, jak i ludowej, odmienne od poprzedniej romantycznej wizji. 

Topos narodowy w muzyce odbierany jest jako tradycja, którą należy zachować, 

i w pewnym sensie nawet zakonserwować, lecz w której swoistość wyrazu ma 

wartość samą w sobie, niewspółmierną z wymaganiami profesjonalnej muzyki 

europejskiej. Niepowtarzalny narodowy wyraz estetyczny kształtuje się jednak 

w różnorodnych związkach z innymi warstwami kultur ludowych, zwłaszcza na 

pograniczach etnicznych.  

W tych warunkach powstawały rozmaite relacje kulturowe i intelektualne 

pomiędzy narodami sąsiednimi, przy czym w jakimś momencie niespodziewanie 

zacieśniły się więzi dwóch krajów, przedtem dość neutralnie wobec siebie 

nastawionych. Tak się stało w przypadku Ukrainy i Czech w początkach XX 

wieku. Praga w pierwszych dziesięcioleciach ubiegłego stulecia stała się w ogóle 

prawdziwą mekką dla inteligencji ukraińskiej. Jeżeli wspomnieć tylko o moż- 

liwościach edukacji muzycznej, to oprócz Konserwatorium Praskiego, przycią- 

gającego przecież nie tylko kompozytorów, lecz także instrumentalistów  

i dyrygentów pochodzenia ukraińskiego, w Pradze działał Ukraiński Instytut 

Pedagogiczny im. Mychajła Dragomanowa, z tak świetnymi pedagogami, jak 

np. kompozytor i teoretyk muzyki Fedir Jakymenko, uczeń Mikołaja Rimskiego-

Korsakowa w Petersburgu, Platonida Szczurowska, długoletnia asystentka 

słynnego dyrygenta chóralnego Aleksandra Koszycja i inni. W ogóle kontakty 

czesko-ukraińskie w tym okresie były niezwykle ożywione, dzięki, m.in. przy- 

jaźni pomiędzy pierwszym prezydentem niepodległego państwa czechosłowac- 

kiego Tomaszem Masarykiem a Aleksandrem Kołessą, wybitnym działaczem 

społecznym, lingwistą, etnologiem, a od 1923 roku – profesorem Uniwersytetu 

Karola w Pradze. Kołessa był wujem jednego z przedstawicieli praskiej szkoły 

kompozytorskiej – Mykoły Kołessy. Dzięki temu pokrewieństwu i przyjaźni 

udało się Aleksandrowi Kołessie przenieść z Wiednia do Pragi Niezależny 

Uniwersytet Ukraiński (Вільний Український Університет). W 1921 roku  

w Czechach działały jeszcze inne uczelnie ukraińskie. Te szczególne warunki 

edukacji w obcym kraju sprowadzały wyjątkowo liczną studencką emigrację 

ukraińską do Czech, a zwłaszcza do Pragi.  

Pod tym względem wydaje się wysoce interesujące, że oprócz ukraińskiej 

szkoły kompozytorskiej, w tymże czasie istniała w Pradze analogiczna szkoła 

literacka. Reprezentowała zadziwiającą zbieżność światopoglądu estetycznego – 

podobne traktowanie idei narodowej, analogiczne kierunki stylistyczne oraz 

odnoszenie się do źródeł ludowych itd. Ukraińską szkołę literacką w Pradze 

tworzyli: Jewhen Małaniuk, Oleg Olżycz, Natala Liwycka-Chołodna, Oksana 



122 Luba KIJANOWSKA-KAMIŃSKA, Olena PARIS 

Laturyńska, Ołena Teliga. Definicję tej grupy literackiej jako „szkoły praskiej” 

sformułował Mykoli Ilnycki, określając ją „szkołą”. Inny badacz, Juri Szewe-

low, wskazuje, iż:  

Nie stylistyka łączy „prażan” w całość, lecz cechy wspólne szukać należy w światopo-

glądzie, religii, ideologii6. 

Jednym z „ukraińskich prażan”, absolwentem zarówno konserwatorium, jak 

i Uniwersytetu Karola w Pradze, działającym w przeszłości we Lwowie  

i w Przemyślu, a po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych, był Eugen 

(Eugeniusz) Cehelski (Євген Цегельський (1912–1980). Niesłusznie zapom- 

niany przede wszystkim z powodów politycznych, jako emigrant. Był muzyko- 

logiem, koncertującym skrzypkiem, pedagogiem, dyrektorem przemyskiej filii 

Wyższego Instytutu Muzycznego im. Łysenki. Cehelski studiował muzykologię 

u profesora Zdeněka Nejedlý’go na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 1936 

roku obronił pracę pt. „Czesi a galicyjsko-ukraińska muzyka świecka w XIX 

wieku (relacje)” („Češi a galicijský-ukrajinské světská hudba v devatenáctém 

století (vztah)”), za którą otrzymał tytuł doktora filozofii. Praca ta powstała  

w wyniku kilku bodźców:  

— wyżej wymienionego rozwoju muzykologii, tudzież folklorystyki, zarówno 

polskiej, jak i ukraińskiej, we Lwowie;  

— intensywnych relacji panslawistycznych o różnej proweniencji w Pradze  

i w Galicji – kierunku zorientowanego przede wszystkim na Wschód, tj. na 

Rosję i podtrzymującego jej pretensje do pełnienia głównej roli wśród naro-

dów słowiańskich, jak i odwrotnie, tego, który praktycznie nie uwzględnia 

Rosji jako kraju słowiańskiego;  

— wielce sprzyjających warunków społecznych (m.in. zainteresowania pro-

blemami narodowościowymi w kulturze);  

— inspiracjom wywołanym wysokim poziomem nauk humanistycznych na 

Uniwersytecie Karola w Pradze, a także szerokim zakresem tematycznym 

badań. 

Praca doktorska Eugena Cehelskiego przedstawia mało znaną teorię pansla-

wizmu w jej projekcji na muzykę. Ponieważ nigdy nie została opublikowana, 

opracowana była z rękopisu, znajdującego się w posiadaniu lwowskiej rodziny 

badacza i udostępnionego autorkom niniejszego artykułu w 1991 roku. Opraco-

wanie obejmowało tłumaczenie dysertacji z języka czeskiego, analizę teoretycz-

ną i estetyczną tekstu, redakcję i przypisy, jak też zarys historii związków Ukra-

ińców Galicji i Czechów w różnych okresach historycznych – w kontekście 

zwartego życiorysu i badań nad działalnością artystyczno-naukową Cehelskiego. 

Ten obszerny materiał został ujęty w pracy dyplomowej (odpowiedniej dla uzy-

                                                 
6  Ю. Шевельов, Над к пкою попе  , що б  а Оксаною Лят ринською, [w:] О. Лятуринська, 

Зібрані твори, Торонто 1983, C. 60 [J. Szewelow, Nad garstką popiołów, będących Oksaną 

Laturyńską, [w:] O. Laturyńska, Utwory wybrane, Toronto 1983, s. 60]. 
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skania stopnia magisterskiego) pt. „Spuścizna muzykologiczna Eugena Cehel-

skiego”, autorstwa Oleny Paris – absolwentki Wydziału Teorii i Historii Muzyki 

Lwowskiego Wyższego Instytutu Muzycznego im. Łysenki (obecnie Lwowskiej 

Narodowej Akademii Muzycznej im. Łysenki). Praca została napisana pod kie-

runkiem prof. Luby Kijanowskiej-Kamińskiej i obroniona z wyróżnieniem  

w maju 1994 roku
7
. W niniejszym artykule opieramy się na niektórych fragmen-

tach wspomnianej pracy dyplomowej, uzupełnionych przez nowsze badania wła-

sne. Natomiast wszystkie cytaty badaczy czeskich pochodzą z wymienionego 

rękopisu dysertacji doktorskiej Cehelskiego. Jest to zabieg celowy, ponieważ cho-

dziło nie tyle o oryginał prac czeskich badaczy, ile o interpretację muzyki dokona-

ną przez ukraińskiego badacza panslawistycznej teorii „lwowskich Czechów”. 

Dlatego pomijamy również ostrą krytykę poglądów Maksa Konopáska, która wy-

szła spod pióra Otakara Hostinský’ego, jak i inne dyskusje toczące się w czeskiej 

prasie i badaniach historycznych czeskich autorów w połowie XIX wieku. 

Mogłoby się wydawać, że problemy rozpatrywane w dysertacji Cehelskiego 

straciły na aktualności, lecz nie jest to zgodne z prawdą. Nawet po przeszło 20 la-

tach od obrony pracy dyplomowej O. Paris, a tym bardziej po 80 latach od momentu 

powstania pracy Cehelskiego, warto przybliżyć ich treść, tym bardziej że relacje 

kulturowe sąsiednich narodów w globalizowanym świecie XXI wieku nie tylko nie 

straciły na swej aktualności, lecz stają się niekiedy dotkliwym problemem.  

Prace czeskich badaczy, do których sięga Cehelski, również nie należą do 

znanych materiałów historii muzyki, chociaż w swoim czasie były dość szeroko 

omawiane w czeskiej prasie. W poszukiwaniu wspólnych korzeni duchowych na 

płaszczyznie muzycznej większą wagę przywiązywali wspomniani autorzy do 

tradycji narodów słowiańskich, zamieszkujących tereny galicyjskie, do Polaków, 

Rusinów i Czechów.  

Główne zadania, które w pracy doktorskiej wyznacza sobie Cehelski, można 

wymienić w następujący sposób:  

— kultura muzyczna Galicji w kontekście wielonarodowych więzi integracyjnych;  

— wpływ czeskich muzyków, którzy pracowali i przebywali w Galicji, na roz-

wój kształcenia zawodowego, wykonawstwa i myśli muzycznej, tudzież na 

działalność amatorskich towarzystw muzycznych;  

— poszukiwanie wspólnych korzeni kultur słowiańskich;  

                                                 
7  О.  аріс, „Музикознавча спадщина Євгена Цегельського”, Рукопис дипломної роботи, 

Львів, 1994, Архів Львівського Державного Вищого Музичного Інституту ім.  

М. Лисенка; Є. Цегельський, „Чехи і галицько-українська світська музика у ХІХ столітті 

(взаємозв’язки)” – O. Paris, „Spuścizna muzykologiczna Eugena Cehelskiego”, maszynopis, 

praca magisterska, promotor L. Kijanowska-Kamińska, Lwowski Wyższy Instytut Muzyczny 

im. M. Łysenki, Lwów 1994, Archiwum Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im.  

M. Łysenki; E. Cehelski, „Czesi a galicyjsko-ukraińska muzyka świecka XIX wieku (relacje)”, 

rękopis, praca doktorska. Uniwersytet Karola w Pradze 1936, prywatne archiwum rodziny 

Cehelskich. 
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— debata wokół problemu ogólnosłowiańskiego panslawistycznego ruchu  

w filozofii i jej zastosowanie wobec kultury muzycznej. 

Eugen Cehelski nie tylko szczegółowo podkreślił w swojej pracy aktualne 

problemy, analizując i porównując różne koncepcje panslawizmu, lecz również 

konsekwentnie odnosił je do muzyki. Przyczynę podjęcia tematu podaje w swo-

jej pracy doktorskiej:  

Zebrać charakterystyczne pieśni wszystkich narodów słowiańskich – to od dawna było 

ideałem folklorystów. W odniesieniu do tekstu ideał ten został osiągnięty, lecz od strony 

muzyki – niestety, nie8.  

Idee panslawizmu przyczyniły się do zdefiniowania obszarów integracji 

Słowian, dlatego też Cehelski w swoich muzykologicznych koncepcjach odwo-

łuje się do słowiańskiej przeszłości, a zwłaszcza do wspólnego pochodzenia  

i wspólnych korzeni świadomości kulturowej wszystkich Słowian. Dalej podkre-

śla, iż w toku rozwoju historycznego każda kultura narodowa, chociaż nie za-

przestała kontaktów z sąsiednimi tradycjami kulturowymi, potrafiła udowodnić 

swoją odrębną wartość i atrakcyjność. W ten sposób – przez syntezę sztuki – 

kształtowała się atmosfera wspólnoty duchowej i możliwe było znalezienie 

wspólnych archetypów, przy równoczesnym zachowaniu swoistości form, ga-

tunków i kształtów muzyki ludowej. Wynikiem tego w dziedzinie kulturowej 

stało się wzajemne przenikanie elementów wyrazu artystycznego. Owo przeni-

kanie przejawiało się dość konkretnie, np. w postaci „wędrujących” tematów, 

bohaterów i wątków przewodnich legend i bajek, na swój sposób przerabianych 

w różnych krajach słowiańskich; w postaci motywów melodycznych, formuł 

rytmicznych oraz gatunków muzyki ludowej przewijających się przez obszar 

słowiański i w każdym kraju traktowanych jako wywodzące się z własnej trady-

cji. W profesjonalnej kulturze muzycznej krajów słowiańskich nagminnie spoty-

kamy się ze świadomym wykorzystaniem charakterystycznych elementów wy-

razu muzycznego sąsiadów – jak to zaobserwował Adolf Chybiński we wspo-

mnianym wyżej akapicie.  

Szczególne miejsce w historii badań nad kulturą słowiańską w Galicji zaj-

muje panslawistyczna etyczno-filozoficzna teoria czeskich badaczy i muzyków, 

która powstała w latach 40. i była kontynuowana do lat 70. XIX wieku. Wśród 

jej autorów byli Czesi działający we Lwowie oraz w innych miastach Galicji: 

Karol Władysław Zapp (1812–1871), Vaclav Dunder (1811–1872), Ludwig Rit-

ter von Rittersberg (1809–1858), Maks Konopásek (1820–1879)
9
. Dla Cehel-

skiego ich teoria okazała się na tyle istotna, że potwierdzała wartość kulturową 

tradycji ukraińskiej (rusińskiej) wśród innych kultur słowiańskich. W swej pracy 

                                                 
8  E. Cehelski, dz. cyt. Zob. O. Paris, dz. cyt., s. 65. 
9 Wśród nowszych publikacji zob. m.in.: M. Ottlová, M. Pospíšil, Idea slovanské hudby, [w:] 

Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století, Koniasch Latin 

Press, Praha 2006, s. 172–183. 
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położył on główny akcent właśnie na koncepcje poświęcone wspólnym osią-

gnięciom sąsiednich narodów, przede wszystkim w dziedzinie obrządków, zwy-

czajów, muzyki ludowej itd. 

Czescy badacze i artyści Zapp i Dunder, przebywający w Galicji, przez dłuż-

szy czas aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym regionu. Od początku lat 

40. do 1872 roku w życiorysie Dundera odnotowujemy dwa okresy lwowskie: 

od 1840 do 1855, a następnie – po sześciu latach pobytu w Krakowie – od 1861 

roku aż do śmierci w 1872 roku. Rittersberg przebywał tu od 1841 do 1845 roku, 

jako nauczyciel muzyki i śpiewu, a Konopásek – od 1842 do 1879 roku. 

Zapp i Dunder jako pierwsi zainteresowali się teorią panslawizmu, utrzy-

mywali kontakty listowne z Václavem Hanką i z Pavolem Jozefem Šafárikiem. 

Przebywali głównie w polskim środowisku, ale przejawiali żywe zainteresowa-

nie kulturą ukraińską. W wyniku badań zwyczajów, folkloru i historii kraju do-

szli do wniosku, że wspólną kolebką starożytnych Słowian była Galicja 

Wschodnia. Ta kwestia w przyszłości będzie krytykowana przez innych cze-

skich badaczy, lecz Cehelski traktuje ją jako kolejne świadectwo pozytywnych 

relacji duchowych między narodami słowiańskimi zamieszkującymi ten region. 

W omawianych przez niego pracach Rittersberga, Zappa, Dundera i Konopáska 

najwięcej uwagi poświęca elementom wspólnym, dostrzeganym przez autorów 

w folklorze pieśniowym. 

Zapp w swej pracy Rozmowy o muzyce słowiańskiej (Rozmlouvdni o Slov-

nské hudbĕ) sugeruje, że melodia Kraledworskiego rękopisu (Rukopis král-

védvorský) Václava Hanka jest niemal identyczna w stosunku do rozpowszech-

nionych wśród Rusinów
10
, a nawet pragnie on „wzmocnić” muzykę czeską przez 

melodie galicyjskie. 

Ludwig Rittersberg, najbardziej zasłużony dla kultury i historii czeskiej, za-

czął swoją karierę twórczą w bardzo młodym wieku, jeszcze jako student pra-

skiej politechniki pisał muzykę i poezję, posługując się wyłącznie językiem 

niemieckim. Poczuł się Słowianinem tylko we Lwowie, dzięki przyjaźni z pa-

triotami czeskimi, m.in. z K.V. Zappem oraz polską inteligencją. Jednym z naj-

bliższych jego przyjaciół był Józef Bohdan Zaleski, do słów którego napisał 

kilka pieśni. W swoich pracach okresu galicyjskiego rozwinął teorię panslawi-

styczną, ukierunkowaną głównie na tradycję ludową. W swej koncepcji, sformu-

łowanej w kilku pracach estetycznych i filozoficznych, powoływał się na folklor 

jako podstawę identyczności narodowej. We Lwowie napisał podstawowe prace 

o proweniencji panslawistycznej: Myśli o słowiańskim śpiewie (Myslienky  

                                                 
10  Przypomnijmy w związku z tym, że Rękopis kraledworski nie był autentycznym zbiorem tek-

stów dawnych, lecz stylizacją romantyczną autorstwa Hanki (zob. J. Opelík, Lexikon české lite-

ratury, Osobnosti, díla, instituce, P-Ř. Praha: Academia, 2000. Kapitola Rukopisy královéd-

vorský a zelenohorský, s. 1329–1337). Całkiem możliwe, że Hanka przekształcił także popular-

ne w ówczesnej Europie melodie ukraińskie.  
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o slovanským spĕvu)
11

, Fragment wielkiego dzieła o słowiańskich pieśniach lu-

dowych (Výnatek oo vĕtšiho Dila o Národních pisnich slovanských), Ojczyzna 

słowiańskiego śpiewu (Pravlast slovanskieho spĕvu). 

W pracy Myśli o słowiańskim śpiewie, którą Cehelski traktuje jako najbar-

dziej oryginalną i znaczącą w jego spuściźnie filozoficznej, kompleksowo rozpa-

truje Rittersberg kulturę i cechy tożsamości każdego narodu słowiańskiego, wy-

odrębniając poszczególne rozdziały-kategorie, takie jak: „język”, „pieśni ludo-

we”, „liryka”, „zasady śpiewu” itd. Cehelskiemu chodzi przede wszystkim  

o potwierdzenie samoistnej wartości folkloru pieśniowego każdego narodu –  

w tym ukraińskiego. Największą wagę przywiązuje do następujących wniosków 

Rittersberga.  

1. Kultura każdego kraju może osiągnąć pewną doskonałość, gdy ogólny rozwój 

ducha i życia poprzedza kształtowanie zasad kulturowych. W pierwszej kolej-

ności dotyczy to rozwoju języka. Jego doskonalenie i transformacja w tradycji 

duchowej osiągają swój szczyt w poezji. Rittersberg uważa również, że:  

według wymowy języki polski, mało- i wielkorosyjski słusznie mogą być porównywane 

z włoskim, tj. z najbardziej przyjemnym i pięknie brzmiącym ze wszystkich języków12.  

2. Ważnym dla określenia charakteru każdego narodu, oprócz języka, jest jego 

śpiew. Słowianie obdarzeni są ogromnym bogactwem inwencji melodii  

i szczególnym folklorem pieśniowym, który „pochodzi z określonego świa-

topoglądu i uczuć Słowian”
13

.  

3. W rozdziale Pieśni ludowe Rittersberg stara się udowodnić odrębność folk-

loru każdego słowiańskiego narodu oraz definiuje mentalne zasady źródeł 

pieśni ludowych. Rytmy mazura, poloneza, krakowiaka uważa za łączące ca-

łą słowiańską wspólnotę. Pieśni ukraińskie traktuje jako najsmutniejsze ze 

wszystkich, tłumacząc to ich charakterem narodowym – nie historią, jak 

mogłoby się wydawać, bogatą w tragiczne wydarzenia. Natomiast wspomi-

nając przeszłość kozackiej Ukrainy, podkreśla, że:  

walka ukraińskich Kozaków z hordami mongolskimi dodaje pieśniom radości i ognia14. 

W następnym artykule programowym pt. Fragment wielkiego dzieła o sło-

wiańskich pieśniach ludowych Rittersberg dochodzi do wniosku – oczywiście 

będąc pod ogromnym wrażeniem pieśni galicyjskich, które po raz pierwszy 

usłyszał w dojrzałym wieku – że praojczyzną całej wspólnoty słowiańskiej, jej 

kultury i tradycji duchowej jest właśnie Galicja. Mówił o tym w sposób bardzo 

poetycki i romantyczny:  

                                                 
11  Została opublikowana w 1843 roku w czasopiśmie wiedeńskim „Ost und West”, wkrótce prze-

tłumaczona na język czeski i wydana w tym samym roku w pierwszym praskim czasopiśmie 

muzycznym „Рřiloha k vênci”. 
12  E. Cehelski, dz. cyt. Zob. O. Paris, dz. cyt., s. 68. 
13  Tamże, s. 76. 
14  Tamże, s. 89. 



 Galicyjska wersja panslawizmu… 127 

Mówiąc o tej ziemi, o Pramatce 80. milionów współczesnych Słowian, wychowawczyni 

ich serc, uczuć, wyobraźni i śpiewów, o kraju, który przemawia do jego synów na tysiące 

głosów, których obcy nie zrozumie, musimy zwrócić szczególną uwagę na to, że wpływ 

tej ziemi na ducha i poezję ludową był trojaki: zewnętrzny, moralny, historyczny15. 

Możemy z tego wnioskować, że dla Cehelskiego najbardziej istotnym okazał 

się fakt, iż na fali romantycznego uniesienia i zainteresowania dla dawnych ko-

rzeni pochodzenia swego narodu odbywa się głębsze zrozumienie wspólnych 

cech, jednakowo charakterystycznych dla każdego z narodów słowiańskich. 

Równocześnie dopatruje się Cehelski w takiej teorii akceptacji kultury ukraiń-

skiej, która nie została w rozważaniach działaczy czeskich odsunięta na margi-

nes, jako odrębna od innych, lecz przyznano jej pozycję równouprawnioną. 

W drugiej połowie XIX wieku idee panslawistyczne Rittersberga, Zappa  

i Dundera kontynuuje we Lwowie muzykolog Maks Konopásek (1820–1879). 

Urodzony w małym miasteczku Senomaty pod Pragą. W 1842 roku, mając  

22 lata, przyjechał do Galicji i przyjął stanowisko w posiadłości hrabiego Badeni 

w Samborze. Od 1848 roku aż do śmierci pracował we Lwowie, gdzie założył 

towarzystwo „Česka beseda”
16

. Nauczał muzyki w arystokratycznych rodzinach 

i na różnych uczelniach
17
. Z pewnym sukcesem prezentował również własną 

muzykę. Cehelski wymienia wśród jego utworów wydanych we Lwowie minia-

tury oraz cykl Słowianki na fortepian (realizujący idee panslawistyczne), jak też 

8-głosową mszę. Wspomina również o jego udanych wystąpieniach jako piani-

sty i dyrygenta
18

.  

Konopásek przebywał w Galicji prawie w tym samym czasie, co Rittersberg. 

Cehelski wspomina o jego pierwszej poważnej pracy naukowej pochodzącej 

dopiero z 1874 roku, zatytułowanej Z jakich korzeni wyrasta muzyka słowiań-

ska? (Z jahe pŭdy vyrodi se hudba Slovanská). Została ona opublikowana  

w praskim czasopiśmie „Hudebni listy”. Konopásek prawdopodobnie wcześniej 

oddawał się z większą intensywnością działalności muzyka pianisty i pedagoga. 

Następnie po opublikowaniu swojej pierwszej pracy w ciągu najbliższych kilku 

lat rozwijał dalej swe poglądy, w kolejnych tekstach opublikowanych w prasie 

praskiej, najczęściej we wspomnianym czasopiśmie „Hudebni listy”. Poglądy 

Konopáska najdokładniej zostały sformułowane w jego najbardziej znanym 

artykule Analiza pytania słowiańskiej muzyki (Rozbor otásky slovanske hudby), 

                                                 
15  Tamże, s. 92. 
16  Nawiasem mówiąc, Towarzystwo „Česka beseda” działa we Lwowie do dnia dzisiejszego. 
17  Brak prawie we wszystkich czeskich źródłach encyklopedycznych jego życiorysu, udało się 

znaleźć krótki biogram Konopáska tylko w opisie znanych osób pochodzących z Senomat. 

Źródło: http://www.senomaty.cz/cestovni-ruch/vyznamne-osobnosti/ [stan z 31.10.2016]. O je-

go owocnej działalności we Lwowie wspomina krótko Vlasta Reiterowá; zob. tejże, Hudební 

křižovatky – Polsko-ukrajinské a jiné proměny, [w:] Harmonie online, pondělí, 26. květen 2008, 

źródło: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/hudebni-krizovatky-polsko-ukrajinske-a-jine- 

promeny.html [stan z 31.10.2016]. 
18 E. Cehelski, dz. cyt., s. 95–98. 
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który spowodował ostrą dyskusję i kontrargumentację wybitnych uczonych,  

w tym np. Ottokara Hostinský’ego
19
. Głównym tematem dyskusji stała się rola 

oper Wagnera w kulturze czeskiej – Hostinský ją ze wszechmiar podtrzymywał, 

Konopásek zaś – zaprzeczał, uważając, że fundamentem opery czeskiej powinna 

być kultura rdzennie słowiańska
20
. Konopásek w swoich pracach dość katego-

rycznie stwierdza, że język czeski w naszych czasach został „zepsuty” przez 

wpływ niemieckiego, w wyniku czego utracił naturalną płynność i muzykalność 

słowiańską. Celem Czechów powinno stać się odrodzenie prawdziwych sło-

wiańskich korzeni fonetycznych języka, dla osiągnięcia zaś tego celu mają wzo-

rować się na innych sąsiednich kulturach słowiańskich. Uważa on również, że 

istnieje kultura wszechsłowiańska, która powinna znaleźć oddźwięk w sercach 

wszystkich, którzy należą do tej wspólnoty. W muzyce profesjonalnej rzeczni-

kiem takiej idei wszechsłowiańskiej jest dla niego muzyka Chopina, co wyraża 

Konopásek bez cienia wątpliwości. Niewątpliwie sam znajdował się pod bardzo 

silnym jej wpływem, gdyż jego własne utwory fortepianowe są prostolinijnym 

naśladowaniem miniatur polskiego kompozytora.  

Cehelski zasadniczo nie przyjmuje charakterystyki Chopina jako kompozy-

tora wszechsłowiańskiego i dobitnie podkreśla, iż genialny Polak idealnie od-

tworzył mentalność i duszę swego narodu, nie zaś abstrakcyjną „ideę 

wszechsłowiańską”. Konopásek w swych wcześniejszych rozważaniach opiera 

się przede wszystkim na muzyce polskiej, używając nawet terminu „polsko-

słowiańska muzyka”. We wspomnianym artykule Z jakich korzeni wyrasta mu-

zyka słowiańska? wyodrębnia trzy archetypy pieśni ludowych Słowian. Pierw-

szym jest, według niego, mazur, drugim – krakowiak. Trzeci archetyp znajduje 

w pieśniach ukraińskich, z ich szeroko rozśpiewaną melodyką liryczną. Ten 

archetyp wchłania później w siebie także polski folklor
21

. 

Natomiast w następnym artykule, zatytułowanym Analiza pytania słowiań-

skiej muzyki, Konopásek odstępuje od pierwotnej wizji i stwierdza, że w sło-

wiańskiej muzyce ludowej prastarą, jedyną wspólną dla wszystkich narodów, 

formą pieśniową jest kołomyjka. Autor szczegółowo analizuje jej rytmiczne  

i melodyczne struktury (choć nie zawsze dokładnie i poprawnie je zapisuje, do-

puszczając się pewnych zniekształceń, na jakie zwraca szczegółową uwagę Ce-

helski). Konopásek, podobnie jak Rittersberg, wskazuje na Galicję jako na Pra-

ojczyznę wszystkich Słowian
22

.  

Ta teoria również spotkała się z ostrą krytyką czeskich badaczy i z potężną 

dyskusją w praskiej prasie, która skończyła się klęską idei Konopáska. Współ-

                                                 
19  Tamże, s. 104. 
20  M. Ottlová, M. Pospíšil, Zum rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund der tschechischen Natio-

naloper, „De musica disserenda” 2007, t. III/1, Centrum Badań Naukowych Słoweńska Aka-

demia Nauki i Sztuki, Ljubljana, s. 23–35. 
21  E. Cehelski, dz. cyt., s. 108. 
22  Tamże, s. 109. 
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cześni muzykolodzy czescy z perspektywy czasu są jednak skłonni z większym 

uznaniem ocenić spuściznę jednego z najaktywniejszych „Czechów lwowskich”:  

Z punktu widzenia postępu w muzyce, dominującego w czeskiej nauce o muzyce, teksty 

Konopáska, którym bezsprzecznie brakowało dokładności [w formułowaniu głównych 

zasad], były odbierane jako szkodliwe i reakcyjne, lecz nikt nie zadał sobie trudu ich 

przeanalizowania lub zinterpretowania. Teraz możemy powiedzieć, że pytania, które 

Konopásek wtedy postawił, chociaż jest faktem, że nie potrafił ich należycie sformuło-

wać, są poniekąd ważniejsze aniżeli ówczesne odpowiedzi na nie. Przedstawiają one  

o wiele bardziej uporządkowane myślenie muzyczne w drugiej połowie XIX wieku, niż 

gotowi są przyznać historycy muzyki.  

[Z hlediska ideje pokroku v hudbě, dominující v české hudební vědě, byly Konopáskovy 

příspěvky, jimž každopádně chyběla preciznost, označovány za škodlivé a zpátečnické, aniž 

by se kdokoli zdržoval jejich analýzou či interpretací. Obecně můžeme říci, že se otázky, 

které Konopásek tehdy kladl, stejně jako skutečnost, že je vůbec formuloval, jeví jako záv-

ažnější, než prezentované odpovědi na ně. Představují podstatně strukturovanější hudební 

myšlení ve druhé polovině 19. století, než si je hudební historiografie ochotna přiznat]23.  

W swoim czasie i Eugen Cehelski dostrzegł wiele walorów teorii panslawi-

stycznej Rittersberga, Zappa, Dundera i Konopáska. Potrafił ocenić ją w miarę 

obiektywnie, nie pomijając pomyłek, wniosków nieopartych na faktach, naiwno-

ści niektórych stwierdzeń itd. Docenił jednak dodatkowy – z jego punktu widze-

nia – atut rozważań „lwowskich Czechów” nad wspólnymi korzeniami ducho-

wymi w muzyce Słowian jako wspólnoty: szacunek dla muzyki i kultury ukraiń-

skiej i przyznanie jej należytego miejsca w szeregu innych kultur słowiańskich. 
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Galicyjska wersja panslawizmu czeskich badaczy Lwowa  

w ujęciu Eugena Cehelskiego 

Abstrakt  

Artykuł poświęcony jest czesko-ukraińskim związkom w dziedzinie sztuki, w tym sztuki mu-

zycznej XIX wieku. Szczególne miejsce w historii badań nad kulturą słowiańską w Galicji zajmuje 

panslawistyczna etyczno-filozoficzna teoria czeskich badaczy i muzyków, która powstała w latach 

40. i była kontynuowana do końca lat 70. XIX wieku. Wśród jej autorów byli Czesi, działający we 
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Lwowie oraz w innych miastach Galicji: Karol Władysław Zapp (1812–1871), Vaclav Dunder 

(1811–1872), Ludwig Ritter von Rittersberg (1809–1858), Maks Konopásek (1820–1879). Głów-

ne idee ich prac, napisanych we Lwowie, podane są w niniejszym artykule w ujęciu ukraińskiego 

badacza Eugena Cehelskiego (1912–1980), który poświęcił problemowi „lwowskiego panslawi-

zmu” pracę doktorską (Praga, 1936). Praca ta powstała w wyniku kilku bodźców: rozwoju muzy-

kologii, tudzież folklorystyki, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej, we Lwowie; intensywnych 

relacji panslawistycznych o różnej proweniencji w Pradze i w Galicji; wielce sprzyjających wa-

runków społecznych (m.in. zainteresowanie problemami narodowościowymi w kulturze); inspira-

cji wywołanych wysokim poziomem nauk humanistycznych na Uniwersytecie Karola, także sze-

rokim zakresem tematycznym badań. Główne zagadnienia, które próbuje zbadać Cehelski, to: 

kultura muzyczna Galicji w kontekście wielonarodowych więzi integracyjnych; wpływ czeskich 

muzyków, którzy pracowali i przebywali w Galicji, na rozwój kształcenia zawodowego, wyko-

nawstwa i myśli muzycznej, a także na działalność amatorskich towarzystw muzycznych; poszu-

kiwanie wspólnych korzeni kultur słowiańskich; debata wokół problemów ogólnosłowiańskiego 

panslawistycznego ruchu w filozofii i jej zastosowanie wobec kultury muzycznej. Dla Cehelskiego 

najbardziej istotnym okazał się fakt, iż na fali romantycznego uniesienia i zainteresowania korze-

niami swego narodu odbywa się głębsze zrozumienie wspólnych cech, jednakowo charaktery-

stycznych dla każdego z narodów słowiańskich. 

Słowa kluczowe: panslawizm, czescy muzycy, muzykologia lwowska, kultura muzyczna Gali-

cji, czesko-ukraińskie związki.  

Luba KIJANOWSKA-KAMIŃSKA, Olena PARIS  

Lviv National Music Academy named after M. Lysenko  

The Galician version of Pan-Slavism by the Czech scholars  

researching Lviv from Eugene Cehelski’s perspective  

Abstract 

The article presents the Czech-Ukrainian relations in the field of art, including the 19th century 

music. In the history of research on Slavic culture in Galicia, a special place is held by the Pan-

Slavic ethico-philosophical theory developed by Czech scholars and musicians, which dates back 

to the 1840s and was continued until the end of the 1870s. Its authors included the Czechs active in 

Lviv and in other Galician cities: Karol Władysław Zapp (1812–1871), Vaclav Dunder (1811–

1872), Ludwig Ritter von Rittersberg (1809–1858), Maks Konopásek (1820–1879). The main 

ideas of their works, written in Lviv, are presented herein from the perspective of the Ukrainian 

researcher Eugene Cehelski (1912–1980), whose doctoral thesis (Prague, 1936) focused on the 

“Lviv Pan-Slavism”. This work arose as a result of several factors stimulating its creation: devel-

opment of musicology or folklore studies, both Polish and Ukrainian in Lviv; intensive Pan-Slavic 

relations of various provenance in Prague and Galicia; particularly favorable social conditions (i.a. 

interest in issues related to nationality in culture); inspirations due to a high level of humanities at 

the Charles University or to a wide thematic scope of research. The main research questions that 

Cehelski is trying to examine are: Galicia's musical culture in the context of multinational integra-

tion ties; the influence of the Czech musicians who worked and stayed in Galicia on the develop-

ment of the vocational education, of the musical performance and musical ideology or on the 

activity of amateur music societies; searching for common roots of Slavic cultures; discussion on 

the issues related to the Pan-Slavic movement in philosophy across Slavic community and its 

application to musical culture. Cehelski considered as the most important the fact that, due to the 
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romantic exaltation and interest in national roots, a greater understanding of the features held in 

common, characteristic of each of the Slavic nations, was possible. 

Keywords: Pan-Slavism, Czech musicians, Lviv musicology, music culture in Galicia, Czech-

Ukrainian relations. 

Люба КИЯНОВСЬКА-КАМІНСЬКА, Олена  АРІС 

Львівська Національна музична академія ім. М. Лисенка 

Галицька версія панславізму чеських дослідників Львова  

в дослідженні Євгена Цегельського  

Анотація  

Стаття присвячена чесько-українським зв’язкам в царині мистецтва, в тому – музичного 

мистецтва ХІХ ст. Особливе місце в історії досліджень слов’янської культури в Галичині 

займає панславістська етично-філософська теорія чеських вчених і музикантів, яка виникла 

в 40-х роках і розвивалась до 70-х років XIX сторіччя. Серед її авторів були чехи, які 

працювали у Львові та інших містах Галичини: Кароль Владислав Запп (1812–1871), Вацлав 

Дундер (1811–1872), Людвіг Ріттер фон Ріттерсберг (1809–1858), Макс Конопасек (1820–

1879). Головні ідеї їх праць, написаних у Львові, подані у версії українського дослідника 

Євгена Цегельського (1912-1980), який присвятив проблемі «львівського панславізму» 

докторську працю ( рага, 1936). Ця праця постала внаслідок кількох імпульсів: розвитку 

музикознавства та фольклористики, як польської, так і української, у Львові; розмаїтих 

панславістських концепцій різного спрямування в  разі та Галичині, як напрямку, 

зорієнтованого передусім на Схід, тобто на Росію, котрий підтримував її пртенезії на 

всеслов’янську гегемонію, так і протилежного, який зовсім не приймав до уваги Росії як 

слов’янською країною; вельми сприятливих суспільних умов (м. ін. зацікавлення 

національною проблематикою в культурі); інспірацій, породжених високим рівнем 

гуманістичних наук в Карловому університеті, як і тематичною широтою досліджень. 

Головний обсяг завдань, які прагне вирішити Цегельський: музична культура Галичини  

в контексті багатонаціональних інтеграційних зв’язків; вплив чеських музикантів, які 

перебували і працювали в Галичині, на розвиток професійної освіти, виконавства та 

музичної думки, як і діяльність аматорських музичних товариств; дебати довкола проблем 

загальнослов’янського панславістського руху у філософії та її проекція на музичну 

культуру. Для Цегельського найістотнішим виявився факт, що на хвилі романтичного 

піднесення і зацікавлення давніми витоками походження свого народу, відбувається глибше 

зрозуміння спільних рис, однаково притаманних кожному із слов’янських народів. 

Ключові слова: панславізм, чеські музиканти, львівська музикологія, музична культура 

Галичини, чесько-українські зв’язки. 
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Z historii stosunków polsko-ukraińskich  

w środowisku muzycznym Uniwersytetu Lwowskiego 

w pierwszych trzech dekadach XX wieku 

Pierwsze trzydziestolecie XX wieku w życiu Lwowa to okres trudnych i nie-

jednoznacznych z geopolitycznego i historycznego punktu widzenia stosunków 

pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Różnym aspektom tychże stosunków poświę-

cone zostały liczne prace polskich i ukraińskich naukowców – zarówno history-

ków, jak i kulturoznawców czy muzykologów. W centrum swoistego konfliktu 

międzynarodowego znajdowała się walka o Uniwersytet Lwowski – potężny 

ośrodek myśli naukowej i tradycji oświatowych, z którym związani byli uczeni 

będący twórcami własnych szkół w różnych dziedzinach nauki.  

Ukraińcy żądali […] przekształcenia [Uniwersytetu] na zasadach równych praw obu 

stron (w Uniwersytecie w tym okresie było zaledwie 5 ukraińskich katedr); Polacy pra-

gnęli uczynić go wyłącznie polskim – pisze ukraiński historyk Leonid Zaszkilniak, jeden 

z autorów współczesnego wydania Historii Polski. – Kwestia uniwersytetu doprowadziła 

do polaryzacji ukraińskiej i polskiej społeczności tego obszaru1.  

Wydarzenia wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919 o Galicję Wschodnią, któ-

ra zakończyła się przyłączeniem tego regionu do Polski, znalazły swoje odbicie 

w działalności Uniwersytetu: 1918 roku zlikwidowano wszystkie katedry ukra-

ińskie, a wprowadzenie zasady numerus clausus (zaledwie 15% abiturientów 

pochodzenia niepolskiego mogło zostać przyjętych na Uniwersytet) znacznie 

ograniczyło Ukraińcom wstęp na Uniwersytet. W tym jakże dramatycznym dla 

stosunków międzynarodowych okresie wielu przedstawicieli zarówno polskiej, 

jak i ukraińskiej inteligencji szukało dróg ku polsko-ukraińskiemu pojednaniu. 

Ich głosy rozbrzmiewały nawet w czasie najostrzejszych konfliktów okresu mię-

                                                 
1  Л. Зашкільняк, М. Крикун, Історія По ьщі: Від найдавніших часів до наших днів. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2002, с. 418. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.07
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dzywojnia. Działalność Bogdana Lepkoho, Mirona Korduby, Józefa Łobodow-

skiego, Adama Soltysa i wielu innych, a po wojnie – polsko-ukraiński dialog na 

łamach emigracyjnej paryskiej „Kultury” w latach 1950–1980, redagowanej przez 

Jerzego Giedroycia, świadczą o tym, że w środowisku kulturalnym i artystycznym 

istniało wiele głosów opowiadających się za równoprawnym współistnieniem obu 

narodów, historycznie połączonych w granicach jednego państwa. Stosunki pol-

sko-ukraińskie na płaszczyźnie muzycznej w okresie międzywojennym również 

świadczą o współpracy w obrębie edukacji, pomiędzy kompozytorami i wyko-

nawcami, co przyczyniło się do pojawienia się „wyraźnych analogii w twórczości 

najbardziej znaczących przedstawicieli obu szkół kompozytorskich”
2
. 

Spróbujmy zatem przeanalizować stosunki międzynarodowe panujące na 

Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego, istniejącego w latach 1912–

1939, aż do momentu jego likwidacji przez władze radzieckie. Większość wy-

chowanków Adolfa Chybińskiego, jak na przykład Zofia Lissa, Stefania Łoba-

czewska, Maria Szczepańska, Hieronim Feicht, Bronisław Wójcik-Keuprulan, 

Zbigniew Liebhart i inni, była Polakami. Jednak ten wybitny pedagog wśród 

swoich uczniów miał również ukraińskich historyków-muzykologów, którzy 

byli na tyle odważni, by pomimo nieustającej presji ideologicznej i politycznej 

ze strony władz pracować na niwie muzykologii ukraińskiej – zarówno na Ukra-

inie, jak i poza jej granicami. A zatem jeśli ściślej zdefiniować problematykę 

niniejszej pracy, to będzie ona dotyczyła określenia specyfiki stosunków panują-

cych pomiędzy Polakiem A. Chybińskim, wielkim patriotą, badaczem dawnej  

i współczesnej muzyki polskiej, którego uczniowie nazywali „Magnus Papa 

Musicologorum Poloniae”
3
 i dla którego muzyka polska była „ponad wszyst-

kim”
4
, a jego ukraińskimi studentami i współpracownikami, w oparciu o ich 

korespondencję, oficjalne dokumenty i osobiste wspomnienia. 

Krąg przyjaciół profesora Chybińskiego składał się przede wszystkim z pro-

fesorów uniwersyteckich. Należeli do niego filozof Kazimierz Twardowski, 

historyk sztuki Jan Bołoz-Antoniewicz oraz historyk literatury Wilhelm Bruch-

nalski. Łączyła ich szczera przyjaźń i to właśnie Kazimierzowi Twardowskiemu 

z wyrazami najgłębszego szacunku Chybiński zadedykował swoją prace (Ziemia 

Czerwieńska w polskiej kulturze muzycznej XVI wieku (1937), w której badacz, 

który na tamtą chwilę przeżył prawie 30 lat we Lwowie, zawarł biografie pol-

skich kompozytorów i działaczy w dziedzinie muzyki, pracujących bądź pocho-

dzących z terytorium Galicji – Grzegorza Sanockiego, Sebastiana z Felsztyna  

i Marcina Leopolity. To właśnie w domu Twardowskiego Chybiński miał okazję 

bliżej poznać profesorów uniwersyteckich, z których wielu pozostało jego przy-

jaciółmi w czasie jego pobytu we Lwowie. Byli to między innymi filozof Kazi-

                                                 
2  Л. Кияновська, Га ицька м зична к  ьт ра ХІХ-ХХ сто іття, Чернівці 2007, с. 300. 
3  K. Winowicz, Listy do Adolfa Chybińskiego jako źródło wiadomości o rozwoju polskiej kultury 

muzycznej w pierwszej połowie XX wieku, „Muzyka” 1979, 24, nr 3, s. 99. 
4  Cyt. za: K. Winowicz, Adolf Chybiński w 25 rocznicę śmierci, „Ruch Muzyczny” 1978, nr 6, s. 17. 
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mierz Ajdukiewicz, antropolog i etnolog Jan Czekanowski, historyk Ludwik 

Finkel, historyk sztuki, profesor prawa rzymskiego Leon Piniński oraz ojciec 

polskiej psychologii Władysław Witwicki. Szczególne więzi łączyły Chybiń-

skiego z polskim poetą i dramaturgiem, przedstawicielem Młodej Polski – Ja-

nem Kasprowiczem, którego stowarzyszenie twórcze przez dłuższy czas (aż do 

momentu wyjazdu jego członków ze Lwowa) było przyjaznym środowiskiem 

dla wymiany poglądów na tematy związane ze sztuką. Przyjacielskie relacje 

łączyły również Chybińskiego i jego małżonkę z pianistą Jerzym Lalewiczem 

oraz skrzypkiem Wacławem Kochańskim, późniejszym profesorem Warszaw-

skiej Akademii Muzycznej. Z tym ostatnim Chybiński wspólnie zagrał wiele 

sonat – od Bacha do Griega, obaj muzykowaniu poświęcali jedyny wolny dzień 

tygodnia – niedzielę. Należy zaznaczyć, że Maria Chybińska była znaną malar-

ką, autorką miniatur portretowych, pejzaży i ilustracji do książek, uczestniczką 

wielu wystaw malarskich, a lwowski okres w jej życiu stał się dla niej twórczo 

najbardziej produktywnym. 

O przyjacielskich stosunkach z ukraińskimi muzykologami i wykonawcami 

wiadomo niewiele, jednakże znany jest fakt, iż Chybiński niezwykle wysoko 

cenił pracę współczesnego sobie, znanego uczonego – etnomuzykologa Filareta 

Kołessy. Sam zresztą z powodzeniem pracował w tej dziedzinie – etnograficzne 

publikacje Chybińskiego miały duże znaczenie historyczne, jako pierwsze  

w Polsce naukowe badania etnomuzykologiczne. O tym, jak Chybiński oceniał 

działalność Filareta Kołessy, dowiadujemy się z jego podania do Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:  

[…] jest anomalią dla tej gałęzi nauki polskiej mało zaszczytną, że dzięki usilnej kilku-

nastoletniej pracy tyt. nauczyciela gimn., p. Filareta Kołessy Rusini posiadają już nader 

cenny zbiór pieśni ludowych rusińskich i ukraińskich, zebranych tą właśnie metodą fo-

nograficzną, zbiór i zagranicą znany i ceniony, podczas gdy nauka polska nawet zawiąz-

ko w zbiorze pieśni ludowych fonograficznie zdjętych i utrwalonych dotąd nie wykazuje5.  

Chybiński uważał kozackie dumy za niezwykle cenny materiał dla badań po-

równawczych eposu ludowego, a ich struktury muzyczne za „bez wyjątku inte-

resujące”6. Praca Kołessy wywołała duży rezonans w świecie nauki dzięki od-

kryciu najdawniejszej epickiej warstwy ukraińskiej kultury muzycznej w świetle 

najnowszych metod analizy naukowej i klasyfikacji. Tak oto Béla Bartók  

w swoim liście z 13 października 1922 roku prosi Chybińskiego, aby ten kupił mu 

dwa egzemplarze Galizischen „Dumy – melodien F. Kołessy (pracę Ukraińskie 

ludowe dumy – pierwsze pełne wydanie ukazało się we Lwowie w 1920 roku)
7
. 

                                                 
5  Zob. У. Граб, М зико огія як  ніверситетська дисцип іна: Львівська м зико огічна 

шко а Адо ьфа Хибінського (1912–1941), Видавництво УКУ, Львів 2009, s. 58. 
6 A. Chybiński, Etnografja muzyczna na III międzynarodowym kongresie muzycznym w Wiedniu, 

„Przegląd Muzyczny” 1910, nr 23, s. 3–5.  
7  List Béli Bartóka do Adolfa Chybińskiego, Archiwum Adolfa Chybińskiego, Korespondencji 

A–C, Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
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Kompozytor Mikołaj Kołessa, syn wielkiego uczonego wspominał, jak razem  

z ojcem odwiedzał Chybińskiego na wczasach w Karpatach we wsi Hrebeniw i jak 

profesor zachęcał go, jako młodego dyrygenta, aby zainteresował się utworami 

Mieczysława Karłowicza, którego znał osobiście i napisał o nim monografię.  

Wspólna praca w obrębie oświaty muzycznej Galicji łączy postać Chybiń-

skiego z ukraińskim kompozytorem i muzykologiem Stanisławem Ludkiewi-

czem. Obaj oni w swoich licznych artykułach poświęconych tej kwestii zwracali 

szczególną uwagę na znaczenie dyscyplin muzyczno-teoretycznych w procesie 

wychowania profesjonalnych muzyków. Chybiński skupiał swoją uwagę na 

problemach historii muzyki, Ludkiewicz – na harmonii i kształceniu słuchu i bez 

wątpienia wspólnie wnieśli oni duży wkład w rozbudowę szkolnictwa muzycz-

nego w Galicji.  

Znacznie więcej wiadomo o wzajemnych relacjach A. Chybińskiego z jego 

ukraińskimi studentami.  

Ukraiński kompozytor Nestor Niżankowski został prywatnym uczniem  

A. Chybińskiego wiosną 1913 roku. Chybiński uważał go za jednego z najzdol-

niejszych i najbardziej lubianych przez siebie uczniów, spośród tych, którym 

udzielał prywatnych lekcji.  

Był tak zdolny [pisał Chybiński], że nie otrzymywał ode mnie tematów do wypracowań 

harmonicznych, lecz wypracował sam ze swego pomysłu zadania na pewien problem 

harmoniczny
8
.  

Nie widywali się oni przez dłuższy czas, gdy Nestor Niżankowski kontynu-

ował swoją edukację za granicą, a na początku 1940 roku podczas ich spotkania 

kompozytor podarował Chybińskiemu swoją fugę fortepianową na temat BACH. 

Jest to ważny moment dla zrozumienia ich relacji, ponieważ wiadomo, że ojca Ne-

stora, Ostapa Niżankowskiego w 1919 roku rozstrzelali Polacy. Nie bacząc na to 

Nestor Niżankowski zachował poczucie przyjaźni i wdzięczności do swojego profe-

sora, a nawet poświęcił mu swój utwór, którego autograf Chybiński w późniejszym 

czasie przekazał swojemu ukraińskiemu uczniowi Mirosławowi Antonowiczowi.  

Często Go wspominam, bo Go bardzo lubiłem [pisał Chybiński w liście do M. Antonowicza]. 

Napiszę Panu jeszcze niejedno o Nim i Jego Ojcu, którego też bardzo lubiłem i szanowałem9.  

I rzeczywiście, niedługo potem napisał i przesłał Antonowiczowi wspo-

mnienia o obu Niżankowskich
10

.  

                                                 
8  A. Chybiński, W czasach Straussa i Tetmajera. Wspomnienia, oprac. A. i Z. Szweykowscy, 

PWM, Kraków 1959, s.157. 
9  List Adolfa Chybińskiego do Mirosława Antonowicza, z dnia 28 maja 1950, [w:] Musica 

humana. Збірник статей кафедри м зичної  країністики ЛДМА ім. М. Лисенка, т. 1. 

Львів 2003, s. 92. 
10  Ю. Булка, Нестор Ни анківський – Життя і творчість. Хибінський Адо ьф, Спогади 

про Остапа і Нестора Ни анківських, Видавництво М. . Коць, Львів – Нью-Йорк, 

1997, c. 92. 
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To właśnie do Nestora Niżankowskiego Chybiński zwrócił się z prośbą  

o udzielenie pomocy utalentowanemu studentowi w dostaniu się do Instytutu 

Muzycznego im. M. Łysenki. Studentem tym był Mirosław Antonowicz,  

w przyszłości znany ukraiński muzykolog i dyrygent.  

Niewielkiego wzrostu, elegancko ubrany, siwowłosy, w okularach z dość grubymi 

szkłami i z zaciśniętymi ustami, które przypominały mi portret Richarda Wagnera, ener-

gicznym krokiem podszedł do mnie. Przez szkła okularów świdrował mnie swoim prze-

nikliwym spojrzeniem11. 

Tak opisywał Chybińskiego Antonowicz w swoich wspomnieniach.  

Kiedy dokładnie w wyznaczonym czasie z drżeniem w sercu przyszedłem do Instytutu 

Muzycznego im. M. Łysenki, w korytarzu byli Nestor Niżankowski, dyrektor Instytutu 

kompozytor Wasyl Barwiński i jeszcze kilku profesorów, jakby chcieli wszyscy zoba-

czyć, co to za takie cudo i dziwo, w sprawie którego profesor uniwersytetu, „olbrzym 

międzynarodowy” A. Chybiński zwraca się do instytucji ukraińskiej12.  

Dzięki opinii profesora, Antonowicz i jeszcze jeden student, Jarosław Mary-

nowicz, zostali zwolnieni z opłaty za naukę, a jako temat pracy magisterskiej 

Chybiński, zgodnie z życzeniem Antonowicza wybrał zagadnienie z muzyki 

ukraińskiej – o twórczości pieśniarskiej kompozytorów ukraińskich.  

Antonowicz wspominał miłe dla studentów profesora chwile, kiedy to spo-

tykali się w instytucie po zajęciach i prof. Chybiński razem ze studentką (pia-

nistką) grali na cztery ręce nieznane utwory. Czasem grupa studentów na zapro-

szenie profesora odwiedzała go w domu, gdzie z gramofonowych płyt słuchano 

muzyki współczesnej i klasycznej, a żona profesora, pani Maria Chybińska, 

częstowała gości herbatą.  

Panowała przyjemna i ciepła rodzinna atmosfera, a Chybiński dowcipnie żartował – 

wspominał Antonowicz. – W takich chwilach znikała oficjalność, a pozostawały ciepłe 

przyjacielskie stosunki. Najwyraźniej przejawiły się one wtedy, gdy Chybiński kolejny 

raz zapraszając nas do siebie z jakichś powodów nie założył swojej sztucznej szczęki. 

Cały wieczór szeptał do nas jak poczciwy dobry staruszek13.  

Skład uniwersyteckiej grupy Antonowicza był międzynarodowy – Polacy, 

Żydzi i Ukraińcy. Jak wspomina Antonowicz, żyli w przyjaźni i zgodzie, w cza-

sie gdy pogromy antysemickie i antyukraińskie prowokowały ostrą konfrontację. 

Atmosfera zrozumienia i tolerancji, którą tworzył w środowisku swoich wycho-

wanków profesor Chybiński, zachowała się wśród nich również po zakończeniu 

nauki, gdy wojna porozrzucała ich po świecie. W archiwum Antonowicza za-

chował się list od wspomnianej studentki pianistki, w przyszłości żony polskiego 

muzykologa Seweryna Barbaga, Ireny Barbag-Dreksler, która po wojnie z suk-

cesem obroniła pracę doktorską i zajmowała stanowisko profesorskie w Wiedeń-

                                                 
11  М. Антонович, Мі  двома війнами: Спогади: У двох частинах, ч. 1, Київ 2003, с. 219. 
12  Ю. Булка, dz. cyt., s. 55. 
13  М. Антонович, dz. cyt., s. 222. 
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skiej Akademii Muzycznej. W czasie wojny zaginęło jej świadectwo ukończenia 

studiów i zwróciła się do Antonowicza jako do byłego kolegi z prośbą o po-

świadczenie faktu jej nauki na Uniwersytecie Lwowskim u profesora A. Chybiń-

skiego. W swoim niezwykle serdecznym liście pisze:  

Cieszę się bardzo i gratuluję Panu z całego serca do jego stanowiska i sukcesu. Zdaje mi 

się, że tylko Pan i ja z naszej grupy studentów prof. Chybińskiego zachowaliśmy nasz 

zawód i wykonujemy go poza naszą dawną ojczyzną14. 

Po drugiej wojnie światowej, już na emigracji w Holandii, Antonowicz wznowił 

korespondencję z profesorem A. Chybińskim, który w tym czasie objął kierownic-

two nad katedrą muzykologii na Uniwersytecie Poznańskim. 41 listów Mirosława 

Antonowicza do profesora zachowało się w Poznaniu, w bibliotece Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w archiwum Adolfa Chybińskiego, a zgromadzona kore-

spondencja obejmuje okres 13 lat. Listy te są świadectwem wieloletniej przyjaźni, 

szacunku oraz wzajemnego moralnego i zawodowego wsparcia pomiędzy Polakiem 

Adolfem Chybińskim i Ukraińcem Mirosławem Antonowiczem.  

Nigdy Pana nie przestałem uważać za kogoś mnie bliskiego [pisał Chybiński]. Z tego też 

powodu niech Pan się absolutnie nie krępuje tem, że czasem coś Pan napisze co do pol-

skiego języka nie dość poprawnie. Każdy Pański list czytam z tem samym wzruszeniem, 

jak pierwszy list od Pana po wojnie otrzymany, gdy nieraz myślałem o tem, co się z Pa-

nem dzieje i nieraz o Panu mówiliśmy z panną Szcz.[epańską] (właśnie jest u nas na 

obiedzie i dopisze się do tego listu). Chciałbym abyśmy korespondowali ze sobą każdy  

w swym języku, tak jak koresponduję z muzykologami czeskimi i słowackimi […] zaw-

sze Pan pisze z serca, tak jak ja lubię, dlatego każdy Pański list jest mi miły15.  

„Jaśnie wielmożny i kochany Panie Profesorze” ‒ zwracał się w listach do 

Chybińskiego Antonowicz. „Drogi i Kochany Panie Mirosławie, Kochany Panie 

Kolego” ‒ odpowiadał mu profesor.  

W jednym z ostatnich listów Antonowicz napisze:  

Naprawdę nie wiem co mam pisać, jak wyrazić swoją radość i wdzięczność swemu lo-

sowi, za to, że pozwolił mi być studentem Pana Profesora i zdobywać nie tylko muzyko-

logiczną wiedzę pod nieprześcignionym kierownictwem Pana Profesora, ale także zapał, 

wytrwałość i miłości do pracy, które mi zdaje się jedynie umożliwiły przetrwać napraw-

dę straszne chwili mego życia16.  

Pamięć o swym nauczycielu M. Antonowicz zachował w swych pamiętni-

kach. Należy zaznaczyć, że Antonowicz, który stał się jednym z autorytetów  

                                                 
14  List Ireny Barbag do Mirosława Antonowicza, z dnia 13 sierpnia 1965, Архів М. Антоновича, 

Листування, Інститут Літургійних наук, Львів. 
15  List Adolfa Chybińskiego do Mirosława Antonowicza, z dnia 28 maja 1950, [w:] Musica 

humana. Збірник статей кафедри м зичної  країністики ЛДМА ім. М. Лисенка, т. 1. 

Львів 2003, s. 80. 
16  List Mirosława Antonowicza do Adolfa Chybińskiego, z dnia 1 kwietnia 1949, [w:] Musica 

humana. Збірник статей кафедри м зичної  країністики ЛДМА ім. М. Лисенка, т. 3. 

Львів 2010, s. 31. 
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w dziedzinie zachodnioeuropejskiej muzyki renesansu, często z wdzięcznością 

wspominał lata nauki w uniwersytecie. Podkreślał, że to właśnie klasyczny mo-

del edukacji muzykologicznej, który stosował Chybiński, umożliwił mu dalsze 

osiągnięcia naukowe.  

Wśród studentów pochodzenia ukraińskiego należy wymienić Józefa Cho-

mińskiego, z którym Chybiński wiązał wielkie nadzieje i o którym pisał:  

Boję się też, że najlepszym z moich historykόw nie będzie Polak, lecz Rusin, mgr Cho-

miński, ktόry napisał wspaniałą pracę o technice imitacyjnej w XIII i XVI wieku, bijącą 

rezultaty dotychczasowej o tym literatury17.  

Prace studenckie Chomińskiego już wtedy drukowano w „Kwartalniku Mu-

zycznym” i „Polskim Roczniku Muzykologicznym”. W planach redakcyjnych 

była również publikacja pracy dotyczącej rozwoju kadencji w wielogłosowej 

muzyce XIII–XIV w. jeszcze jednego ukraińskiego studenta – magistra Jakuba 

Kozaruka, rodem z Kołomyi, który po zakończeniu nauki został wykładowcą  

w kołomyjskiej filii Wyższej Szkoły Muzycznej im. Łysenki, a później wyemi-

grował do Kanady. 

Józef Chomiśnki pochodził z mieszanej ukraińsko-polskiej rodziny, wy-

kształcenie odbierał zarówno w polskiej instytucji (muzykologia na Uniwersyte-

cie Lwowskim), jak i w ukraińskiej (Wyższa Szkoła Muzyczna im. Łysenki),  

i jako muzykolog z powodzeniem pracował w obu środowiskach. W latach 30. 

Wasyl Barwiński, pisząc o współczesnej muzyce ukraińskiej w czasopiśmie 

„Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” jako jednych z pierwszych 

muzykologów wymienia Wasyla Witwickiego, Borysa Kudryka, Jakuba Koza-

ruka oraz Józefa Chomińskiego. Później, po wyjeździe do Polski pod koniec lat 

30., rozwinie się muzykologiczna działalność Chomińskiego, napisane zostaną 

jego fundamentalne monografie i podręczniki, a sam Chomiński zajmie ważne 

miejsce w historii polskiej muzykologii
18
. Pomimo to, jak słusznie stwierdza  

M. Piekarski, Chomiński, którego działalność przede wszystkim zapisała się na 

kartach historii polskiej nauki, ma również duże znaczenie dla nauki ukraińskiej:  

[…] dzięki niedługotrwałej lecz aktywnej działalności w sferze ukraińskiej kultury mu-

zycznej okresu międzywojnia. Dzięki temu Józef Chomiński do dziś pozostaje wspania-

łym przykładem kontaktów polsko-ukraińskich w dziedzinie muzykologii19. 

Jarosława Kołodij jest kolejną ukraińską studentką profesora, która ukończy-

ła studia w 1935 roku z dyplomem magistra filozofii i wróciła do Przemyśla, 

                                                 
17  M. Sieradz, Lwowscy uczniowie Adolfa Chybińskiego jako autorzy czasopism muzycznych (do 

roku 1939), „Muzyka” 2012, R. 57, nr 4, s. 71–96. 
18  Szerzej na ten temat zob. M. Gołąb, Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodo-

logii, Wrocław 2008. 
19  М.  єкарскі, Дія ьність Осипа Хомінського в м зикознавчих по ьсько- країнських 

контактах (до 1939 рок ), „Українська музика: науковий часопис” ч. 1 (11), Львів 2014, 

с. 109. 
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gdzie mieszkała jej rodzina. Doceniwszy „wszelkie kwalifikacje, bo i talent,  

i inteligencję, i wytrwałość” swojej studentki, Chybiński zaprasza ją do pracy  

i zapewnia: „Proszę pamiętać o tym, że pomoc znajdzie tu Pani zawsze”. Wła-

śnie w tym czasie uczą się u niego Mirosław Antonowicz i Jarosław Maryno-

wicz, o których profesor w liście pisze następująco:  

Mam dwóch rodaków Pani, obydwu pierwszorzędnie pracujących i porządnych. Niewąt-

pliwie będę z nich w przyszłości dumny jako z mych uczniów, bo zapowiadają się do-

skonale20. 

Należy także nadmienić, że pod kierownictwem A. Chybińskiego 3 grudnia 

1932 roku Borys Kudryk, jedna z wybitnych osobowości w życiu muzycznym 

Galicji, z sukcesem broni pracę doktorską pod tytułem – „Historia muzyki ukra-

ińskiej w Galicji w epoce 1829–1873 (od założenia chóru katedry grecko-

katolickiego w Przemyślu do śmierci J. Ławrіwskiego)”. 

Muzykologię u Chybińskiego studiowała Róża Smereczynska-Szul, która po 

emigracji do Ameryki pracowała jako redaktor muzyczny w dużym wydawnic-

twie muzycznym Carl Fischer Inc., i która, według słów swojego syna, zawsze 

dobrze wspominała profesora. 

Przestrzeń duchową, którą zdołał stworzyć wokół siebie profesor Chybiński, 

pełną chęci do pracy, poświęcenia, naukowej pasji i wzajemnego szacunku, jego 

uczniowie cenili niezwykle wysoko. Wszyscy oni zawsze podkreślali swoją 

przynależność do lwowskiej szkoły Chybińskiego i chylili czoła przed autoryte-

tem swojego nauczyciela. A on sam listownie wspierał swoich uczniów, o czym 

świadczy obszerna korespondencja, która w samym tylko krakowskim archiwum 

liczy około 8 tysięcy listów do 860 osób lub instytucji
21

. I wszystko to, nie wli-

czając archiwum Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie po przyjeździe do Polski 

pracował Chybiński.  

Często mam chwile, w których chciałbym Was wszystkich widzieć u siebie [pisał Chybiń-

ski do Antonowicza]. Dla każdego z moich, z Was wszystkich, jest mój dom otwarty22. 

W grudniu 1939 roku katedra muzykologii została zamknięta, a cały perso-

nel pedagogiczny przeniesiono do nowopowstałego Lwowskiego Państwowego 

Konserwatorium. Dzięki Mirosławowi Antonowiczowi, który jako przewodni-

czący studenckiego związku zawodowego odrzucił oskarżenia pod adresem 

Chybińskiego o szowinizm i ukrainofobię oraz nagłośnił nieznane, a nawet sen-

sacyjne dla ogółu fakty, dotyczące pomocy niesionej przez profesora żydowskim 

studentom w czasie pogromów, czy wspierania ukraińskich studentów w stara-

niach o stypendium, Adolf Chybiński został wybrany na profesora Lwowskiego 

                                                 
20  A. Chybiński, Korespondencja do Jarosławy Kołodij. Dział rękopisów Lwowskiej Biblioteki 

Naukowej im. W. Stefanyka, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. 
21  K. Winowicz, Listy do Adolfa Chybińskiego…, s. 99. 
22 Листи Адольфа Хибінського до Мирослава Антоновича, лист № 3 від 15 липня 1943 

року, с. 76. 



 Z historii stosunków polsko-ukraińskich… 141 

Państwowego Konserwatorium im. Mikołaja Łysenki oraz na stanowisko kie-

rownika katedry historii muzyki. Jednak nieufność, która była wynikiem wielo-

letnich międzynarodowych konfliktów, nie zniknęła i stała się niestety jedną  

z przyczyn opuszczenia Lwowa przez profesora w marcu 1944 roku.  

Nigdy nie zajmowałem się polityką i nie prześladowałem Ukraińców, z kilku muzykami 

ukr.[aińskimi] utrzymywałem przyjazne stosunki, studenci ukr.[aińcy] w mem semina-

rium mieli zupełną swobodę ruchów, otrzymywali stypendia a niekiedy pomagałem im, 

gdy byli w trudnej sytuacji finansowej, mogli pracować nad tematami z historji muzyki 

ukraińskiej [zapisał Chybiński w swoim dzienniku]. Z końcem roku 1943 jeden z zaufa-

nych Ukraińców zawiadomił mię, iż jestem na „czarnej liście” ukraińskiej. Za co?!23  

Mimo wszystko, Chybiński zawsze uważał Lwów za miejsce, gdzie zreali-

zowane zostały jego najważniejsze naukowe i pedagogiczne osiągnięcia, a ukra-

ińskich uczniów – za godnych szacunku współpracowników w dziedzinie muzy-

kologii, której poświęcił całe swoje życie. Ich stosunki świadczą o tolerancji, 

wzajemnym szacunku i zrozumieniu nawet w czasach najostrzejszych konflik-

tów międzynarodowych. Przy bardziej wnikliwym, spersonifikowanym spojrze-

niu na historię widzimy, że nasza wspólna przeszłość była wielowymiarowa  

i niejednoznaczna, a na płaszczyźnie intelektualnej, kulturowej i artystycznej  

w stosunkach polsko-ukraińskich istniało znacznie więcej punktów wspólnych, 

niż przyjęło się dziś o tym sądzić.  

Z języka ukraińskiego tłumaczyła Ksenia Dubiel 
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Abstrakt  

Problematyka niniejszej pracy koncentruje się na określeniu relacji Adolfa Chybińskiego, wy-

bitnego polskiego muzykologa, kierownika Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego  

z jego ukraińskimi studentami i współpracownikami. Podstawę opracowania stanowią: korespon-

dencja, oficjalne dokumenty i osobiste wspomnienia. 

Źródła te świadczą o tolerancji, wzajemnym szacunku i zrozumieniu nawet w czasach naj-

ostrzejszych konfliktów międzynarodowych. Przy bardziej wnikliwym, spersonifikowanym spoj-

rzeniu na historię widzimy, że przeszłość polsko-ukraińska była wielowymiarowa i niejedno-

znaczna, a na płaszczyźnie intelektualnej, kulturowej i artystycznej istniało znacznie więcej punk-

tów wspólnych, niż przyjęło się dziś o tym sądzić.  
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Abstract 

The subject matter of this paper focuses on the relations between Adolf Chybiński, a outstand-

ing Polish musicologist and head of the Department of Musicology of the University of Lviv and 

his Ukrainian students and co-workers. The basis for the study is constituted by: the correspond-

ence, official documents and personal recollections. 

These sources give evidence of tolerance, mutual respect and understanding even at a time of 

the sharpest international conflicts. With a closer personified look into the history, we can see that 

the Polish-Ukrainian past was multidimensional and intricate, and at an intellectual, cultural and 

artistic level there were far more common points than it is generally believed nowadays.  

Keywords: University of Lviv, Adolf. Chybiński, musicology, Polish-Ukrainian relations.  
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Уляна ГРАБ  

Львiвська національна музична академія ім. М. Лисенка 

З історії польсько-українських стосунків в музичному 

середовищі Львівського університету в першій третині XX 

сторіччя 

Анотація 

 роблематика поданої статті концентрується на визначенні відношення видатного 

польського музикознавця, керівника Закладу музикології Львівського Університету 

Адольфа Хибінського до його українських студентів та співпрацівників.  ідставу розвідки 

становлять: кореспонденція, офіційні документи і особисті спогади.  

Ці джерела свідчать про толерантність, взаємну повагу і порозуміння навіть у час 

найгостріших міжнаціональних конфліктів. За уважнішого особистісного підходу до історії 

бачимо, що польсько-українське минуле було багатовимірним і неоднозначним,  

а в інтелектуальній культурній площині існувало значно більше спільних точок перетину, 

аніж прийнято сьогодні вважати.  

Ключові слова: Львівський університет, Адольф Хибінський, музикознавство, 

польсько-українські взаємини. 
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Wkład Polaków w londyński festiwal muzyki  

klasycznej The Proms 

Festiwal muzyki klasycznej składający się z cyklu „Koncertów promenado-

wych”, w skrócie zwany The Proms, organizowany jest w Londynie od 1895 

roku. Wypełnia on osiem tygodni letnich wakacji, gromadząc na swych koncer-

tach wielotysięczną widownię, złożoną nie tylko z londyńczyków, ale i z tury-

stów pochodzących z całego świata. Festiwal łączy w sobie masowość uczest-

nictwa z najwyższym światowym poziomem prezentacji muzyki. Właśnie dlate-

go w 2007 roku czeski dyrygent Jiři Bĕlohlávek nazwał „Promsy” największym 

i najbardziej demokratycznym festiwalem muzyki klasycznej na świecie
1
.  

Idea „Promsów” narodziła się ze współpracy dyrektora Roberta Newmana  

i młodego, ambitnego dyrygenta orkiestralnego Henry’ego J. Wooda, wkrótce 

po otwarciu nowej sali koncertowej w londyńskim Queen’s Hall w 1893 roku
2
. 

Newman zaangażował Wooda dla poprowadzenia serii koncertów przede 

wszystkim w celach komercyjnych; sam był odpowiedzialny za budżet nowo 

otwartego The Queen’s Hall i musiał zatroszczyć się o wpływy do jego kasy, 

zwłaszcza w miesiącach letnich, gdy – w innym wypadku – sala stałaby pusta. 

Bilety miały być tanie zwłaszcza dla tych, którzy koncertów słuchaliby na stoją-

co w hallu, a nie siedząc w lożach. Cel Wooda był nieco odmienny: postrzegał 

on Koncerty Promenadowe jako okazję dla podniesienia standardów wykonaw-

czych dzięki powołaniu stałej orkiestry festiwalowej The Queen’s Hall Orche-

stra, która odbywałaby próby regularnie i w sposób zdyscyplinowany, odmien-

nie niż to było w zwyczaju londyńskich orkiestr tamtego okresu (na próby mu-

zycy orkiestralni wysyłali swoich zastępców, sami pojawiali się dopiero na kon-

                                                 
1  Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Proms [stan z 2.11.2016]. 
2  Historie „Promsów”, jak i kluczowe daty festiwalu przedstawiam w oparciu o strony interneto-

we poświęcone temu festiwalowi – źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Proms [stan  

z 2.11.2016] oraz źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Proms [stan z 2.11.2016]. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2016.11.08


146 Bogumiła MIKA 

certach). Wood wierzył też w edukacyjną moc koncertów: stopniowe kształto-

wanie gustów publiczności, rozszerzanie jej zainteresowań muzyką klasyczną 

oraz rozwijanie wiedzy. Postanowił prowadzić każdy z koncertów osobiście, 

sam też decydował o ich repertuarze, stopniowo czyniąc go coraz bardziej wy-

szukanym, nowatorskim i wymagającym
3
. Początkowo koncerty trwały trzy 

godziny, w ich pierwszej części prezentowano różne utwory klasyczne, a w dru-

giej – fragmenty popularnych oper. Wood wprowadzał do repertuaru zarówno 

muzykę uznanych mistrzów z epok minionych (Beethovena czy Brahmsa), jak  

i twórczość kompozytorów współczesnych, takich jak: Igor Strawiński, Arnold 

Schönberg, Claude Debussy, Maurice Ravel czy Vaugham Williams.  

Wood wkrótce sam mógł się uważać za dyrygenta, muzycznego impresaria  

i społecznego edukatora. Miał swoją orkiestrę i swoją publiczność, stopniowo 

osiągał postawiony sobie cel. Nie przypuszczał jednak – ani on, ani Newman 

zresztą – że „Koncerty promenadowe” znajdą stałe, doroczne miejsce w życiu 

kulturalnym najpierw brytyjskiej stolicy, a potem całego kraju, ustanawiając tym 

samym coś, co później określono „żywą tradycją brytyjską”
4
.  

Szczegółowa historia „Promsów” jest ważna, skomplikowana i wielowymia-

rowa, a jej prezentacja wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Zwróćmy 

uwagę jedynie na kluczowe daty tego festiwalu. Były to: 

— 1893 – otwarcie londyńskiej sali koncertowej The Queen’s Hall;  

— 10 sierpnia 1895 roku – miały miejsce pierwsze koncerty Proms, noszące 

wówczas nazwę Mr. Robert Newman’s Promenade Concerts;  

— 1927 – po raz pierwszy w festiwal zaangażowało się BBC, które uzyskało 

status korporacji; koncerty przez trzy lata były wykonywane przez Sir Henry 

Wood and his Symphony Orchestra; w 1930 roku orkiestrę tę zastąpiła BBC 

Symphony Orchestra;  

— 1940 i 1941 – orkiestrę BBC zastępuje London Symphony Orchestra;  

— 10 maja 1941 – zburzenie The Queen’s Hall podczas działań wojennych  

i w rezultacie przeniesienie letniego festiwalu do Royal Albert Hall;  

— 1942–1944 – BBC stało się stabilną korporacją i stałym organizatorem 

(sponsorem) festiwalu The Proms;  

— 19 sierpnia 1944 – umiera Henry Wood. Po nim dyrygentami „Promsów” 

zostają: Adrian Boult, Basil Cameron i Constanty Lambert;  

— w latach 50. XX wieku głównym dyrygentem „Promsów” stał się czołowy 

dyrygent BBC Symphony Orchestra – Malcolm Sargent; w repertuarze za-

częto uwzględniać rocznice kompozytorskie; do udziału w festiwalu dopusz-

czono angielskie orkiestry spoza Londynu;  

                                                 
3  D. Cannadine, The ‘Last Night of the Proms’ in historical perspective, „Historical Research”, 

nr 212, maj 2008, s. 319. Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2281. 

2008.00466.x/pdf [stan z 15.10.2016]. 
4  Tamże, s. 319. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2281.2008.00466.x/pdf
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— 1959 – Willam Glock zostaje szefem działu muzycznego BBC i zmienia 

charakter „Promsów”, wprowadzając utwory odzwierciedlające trendy mu-

zyczne z całego świata;  

— 1959–1964 – podwojona zostaje liczba nowych dzieł w repertuarze „Promsów”;  

— 1966 – w gronie wykonawców pojawiła się pierwsza zagraniczna orkiestra 

symfoniczna
5
; „Promsy” zaczęły się stawać wielkim festiwalem międzyna-

rodowym;  

— w latach 60. XX wieku na festiwalu zaczęto prezentować pełne spektakle 

operowe
6
 i koncerty kultur pozaeuropejskich (Indii, Tajlandii, Indonezji, Ja-

ponii); wśród gatunków pojawiły się jazz, gospel, muzyka elektroakustycz-

na; zaczęto organizować koncerty dla dzieci;  

— w latach 70. XX wieku wprowadzono koncerty nocne (Late Night Concerts) 

i pogawędki – wykłady przed koncertami (Pre-Prom Talks);  

— 1994 – odbył się jubileuszowy, setny festiwal „Promsów”, od tej pory  

w ramach imprezy zaczęto prezentować corocznie 70 koncertów;  

— 1996 – wprowadzono Proms Chamber Music, Proms Lectures i Proms in the 

Park
7
;  

— 1996 – Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe zorganizowało w Krakowie 

replikę Last Night of the Proms, dedykując ją Brytyjczykom prowadzącym 

interesy w Polsce i pracującym w naszym kraju. Koncert odbył się 28 wrze-

śnia pod nazwą Last Night Of The Proms In Cracow. Impreza stała się cy-

kliczną;  

— 2013 – po raz pierwszy w historii Last Night of the Proms za pulpitem dyry-

genckim stanęła kobieta, amerykańska dyrygentka Marin Alsop. 

W repertuarze festiwalu The Proms niemal od pierwszych edycji aż po dzień 

dzisiejszy swoje miejsce znalazła się muzyka polska. Grono wykonawców nie-

jednokrotnie zasilali też polscy artyści. Interesującym stało się zatem prześle-

dzenie polskiego wkładu – uwzględniającego zarówno perspektywę repertuaro-

wą jak i wykonawczą – w tę prestiżową imprezę muzyczną
8
.  

                                                 
5  Była to Wielka Orkiestra Symfoniczna Wszechzwiązkowego Radia i Centralnej Telewizji  

z Moskwy (obecnie Wielka Orkiestra Symfoniczna im. Piotra Czajkowskiego). Po niej pojawi-

ły się Royal Concertgebouw Orchestra, Narodowa Orkiestra symfoniczna Polskiego Radia  

i Filharmonia Czeska.  
6  Pierwszą była w 1961 roku opera Don Giovanni Mozarta w wykonaniu Glyndebourne Opera. 
7  Proms in the Park umożliwia widzom z Belfastu, Glasgow, Machesteru i Swansea zgromadzo-

nym w tamtejszych parkach oraz w londyńskim Hyde Parku oglądanie na dużym ekranie finału 

– Last Night of the Proms – i tym samym uczestnictwo w tym programie. 
8  Udział Polaków w festiwalu The Proms badałam na podstawie zasobów archiwalnych festiwalu 

dostępnych w Internecie. Por. źródło: http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/ 

3SsklRvCSPvfHr13wgz6HCJ/proms-performance-archive [stan z 10.10.2016–25.10.2016]. 
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Kompozytorzy 

Zacznijmy od statystyki. Łącznie podczas „Promsów” muzyka polska za-

brzmiała ponad 350 razy (dokładnie 357 razy). Zaledwie trzy utwory z tego za-

kresu reprezentowały muzykę dawną. Były to dwa utwory Krzysztofa Klabona – 

Sluchajcie Mie i Tryumfuj, wierny poddany oraz jeden utwór Mikołaja Zieleńskiego 

– Mihi autem nimis
9
. Twórczość polską XX wieku prezentowało 90 kompozycji. 

Resztę, a zatem gros polskiego repertuaru, stanowiła muzyka XIX wieku.  

12 sierpnia 1943 roku w Royal Albert Hall zorganizowany został podczas 

„Promsów” koncert polsko-czechosłowacki (Prom 47). Z muzyki polskiej za-

brzmiały wówczas fragmenty z oper Stanisława Moniuszki: Verbum Nobile oraz 

Straszny dwór, II Koncert fortepianowy f-moll F. Chopina oraz obrazek symfo-

niczny Żołnierze Michała Kondrackiego (premiera brytyjska). Wykonawcami 

byli: BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Adriana Boulta, pianista Iso 

Elinson, Chór Wojska Polskiego oraz soliści: Alfred Orda – baryton, Edward 

Boleslawski – tenor, Włodzimierz Galiński – baryton, Marian Zygmunt – bas.  

Najczęściej wykonywanym kompozytorem podczas „Promsów” był Fryde-

ryk Chopin, którego utwory zabrzmiały 173 razy. Spośród jego kompozycji 

najczęściej, bo aż 38 razy, zabrzmiał Koncert fortepianowy f-moll (zagrany po 

raz pierwszy już w 1905 roku przez pianistkę Agnes Gardner-Eyre wraz z Queen’s 

The New Hall Orchestra, dyrygował wówczas Sir Henry Wood). Częstość wy-

konania kompozycji Chopina ilustruje tabela nr 1. 

Tabela 1. Kompozycje F. Chopina najczęściej wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja F. Chopina Daty wykonań 

Koncert fortepianowy f-moll – 38 razy od 1905 do 2010 

Polonez A-dur op. 40 nr 1 (w orkiestracji Aleksandra Głazunowa) – 23 razy od 1895 do 1935 

Koncert fortepianowy e-moll – 22 razy od 1898 do 2014 

II Sonata fortepianowa b-moll op. 35 (w orkiestracji Henry’ego Wooda) – 11 razy od 1895 do 1943 

Polonez As-dur op. 53 – 10 razy od 1899 do 1939 

Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 – 8 razy od 1902 do 2015 

12 Etiud op. 25 – 7 razy od 1930 do 2009 

Ciekawostką jest, że Polonez A-dur op. 40 nr 1 (w orkiestracji Aleksandra 

Głazunowa) zabrzmiał już podczas pierwszej nocy „Promsów” – 10 sierpnia 

1895 w Queen’s Hall, gdy The New Queen’s Hall Orchestra dyrygował sam Sir 

Henry Wood. Trzy dni później (13 sierpnia 1895 roku) ten sam Chopinowski 

utwór zabrzmiał w orkiestracji Karla Müller-Berghausa pod batutą Henry’ego 

Wooda i w wykonaniu jego orkiestry. 

                                                 
9  Wszystkie trzy kompozycje wykonano podczas jednego koncertu – 22 lipca 2013 roku, a wy-

konawcą był Huelgas Ensemble pod dyrekcją Paula Van Nevela.  
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Kolejnym po Chopinie kompozytorem polskim w repertuarze londyńskiego fe-

stiwalu okazał się Witold Lutosławski, którego muzyka rozbrzmiewała tu aż 50 

razy. Dziewięciokrotnie wykonany został Koncert na orkiestrę, po cztery razy Mu-

zyka żałobna, IV Symfonia, Koncert na wiolonczelę, Wariacje na temat Paganinie-

go; nieco rzadziej tylko – bo trzy razy – zabrzmiały Livre pour Orchestre, Koncert 

fortepianowy, Paroles tissées i III Symfonia. Pierwszą kompozycją Lutosławskiego, 

która zabrzmiała na „Promsach”, była jego Muzyka żałobna – wykonana 12 sierpnia 

1960 przez BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Alexandra Gibsona. 

Tabela 2. Kompozycje W. Lutosławskiego najczęściej wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja W. Lutosławskiego Daty wykonań 

Koncert na orkiestrę – 9 razy od 1975 do 2014 

Muzyka żałobna – 4 razy od 1960 do 1988 

IV Symfonia – 4 razy od 1993 do 2001 

Koncert na wiolonczelę – 4 razy od 1983 do 2013 

Wariacje na temat Paganiniego – 4 razy od 1982 do 2013 

Livre pour Orchestre – 3 razy od 1981 do 1992 

Koncert fortepianowy – 3 razy od 1989 do 2013 

Paroles tissées – 3 razy od 1979 do 2013 

III Symfonia – 3 razy od 1985 do 2012 

Utwory Henryka Wieniawskiego wykonane zostały w Londynie 40-krotnie, 

najczęściej z nich, bo 13 razy, zabrzmiał II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22. Po 

raz pierwszy zagrał go w 1896 roku (29 września 1896) skrzypek Ferdinand Weist- 

-Hill wraz z The New Queen’s Hall Orchestra pod dyrekcją Sir Henry Wooda. 

Tabela 3. Kompozycje H. Wieniawskiego najczęściej wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja H. Wieniawskiego Daty wykonań 

II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 – 13 razy od 29 września 1896 do 16 lipca1994 

Souvenir de Moscou op. 6 – 9 razy od 20 września 1895 do 21 października 1904 

Polonez nr 2 A-dur op. 21 – 4 razy od 12 września 1901 do 4 października 1906 

Valse Caprice E-dur op. 7 – 4 razy od 1 października 1896 do 15 października 1898 

Polonez nr1 D-dur op. 4 – 3 razy 
5 października 1901, 1 września 1904, 31 sierpnia 

1906 

Muzyka Ignacego Jana Paderewskiego zabrzmiała na londyńskich „Prom-

sach” 29 razy. Najczęściej wykonywanymi jego utworami były 6 Humoresek 

koncertowych op. 14 w orkiestracji Henry’ego Wooda – 12 razy oraz Fantazja 

polska op. 19 – 10 razy. Co ciekawe, muzyka Paderewskiego była wykonywana 

na „Promsach” tylko do 1940 roku. 



150 Bogumiła MIKA 

Tabela 4. Kompozycje I.J. Paderewskiego najczęściej wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja I.J. Paderewskiego Daty wykonań 

6 Humoresek koncertowych op. 14 (w orkiestracji 

Henry’ego Wooda) – 12 razy 
od 7 października 1919 do 30 sierpnia 1940 

Fantazja polska op. 19 – 10 razy od 28 września 1901 do 24 sierpnia 1940 

Kompozycje Karola Szymanowskiego zabrzmiały w Londynie 25 razy. Naj-

częściej – bo czterokrotnie – wykonano tu I koncert skrzypcowy oraz trzykrotnie: 

Stabat Mater, III Symfonię „Pieśń o nocy”, IV Symfonię op. 60 oraz II Koncert 

skrzypcowy. Pierwszą kompozycją Szymanowskiego zaprezentowaną na londyń-

skich „Promsach” była właśnie Stabat Mater, wykonana 6 sierpnia 1965 roku 

przez: Jennifer Vyvyan – sopran, Maureen Lehane – kontralt, Benjamina Luxo-

na – baryton oraz BBC Singers i BBC Symphony Orchestra. 

Tabela 5. Kompozycje K. Szymanowskiego najczęściej wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja K. Szymanowskiego Daty wykonań 

III Symfonia „Pieśń o nocy” – 3 razy 17 września1983, 10 sierpnia 1993, 18 lipca 2013 

IV Symfonia op. 60 – 3 razy 11 sierpnia 1979, 21 sierpnia 1998, 4 sierpnia 2006 

I Koncert skrzypcowy – 4 razy 
8 września 1998, 31 lipca 2002, 2 września 2006, 2 wrze-

śnia 2013 

II Koncert skrzypcowy – 3 razy 19 sierpnia 1983, 1 września 1988, 12 sierpnia 2004 

Stabat Mater op. 53 – 3 razy 6 sierpnia 1965, 29 sierpnia 1995, 23 sierpnia 2009 

Godnym podkreślenia jest fakt, że aż 90 razy wykonano w Londynie utwory 

Maurycego Moszkowskiego. Na tak wysoką częstość prezentacji złożyły się 

wykonania zaledwie dwóch kompozycji: muzyki baletowej z 3-aktowej opery 

Boabdil, ostatni król Maurów – 52 razy oraz orkiestrowej wersji Czterech pol-

skich tańców ludowych op. 55 – 26 razy. Utwory te brzmiały wyłącznie podczas 

wczesnych edycji festiwalu – do 1931 roku.  

Tabela 6. Kompozycje H.M. Góreckiego wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja H.M. Góreckiego Wykonawcy Data wykonania 

Muzyka staropolska op. 24 
BBC Scottish Symphony Orchestra, dyr. 

Jerzy Maksymiuk, 
4 sierpnia 1993 

Salve, sidus Polonorum op. 72 
BBC Symphony Chorus, dyr. Stephen 

Jackson 
18 sierpnia 2001 

III Symfonia (Symfonia pieśni 

żałosnych) 

BBC Scottish Symphony Orchestra, dyr. 

David Atherton, Susan Bullock – sopran 
24 sierpnia 2005 

III Symfonia (Symfonia pieśni 

żałosnych) 

BBC Symphony Orchestra, dyr. Osmo 

Vänskä, Ruby Hughes – sopran 
4 września 2013 
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Czterokrotnie na „Promsach” zabrzmiała muzyka Henryka Mikołaja Górec-

kiego, w tym dwukrotnie jego III Symfonia (Symfonia pieśni żałosnych) w 2005  

i 2013 roku. 

Dziesięć razy wykonano muzykę Andrzeja Panufnika, w tym dwukrotnie 

Sinfonię Sacra – w 1989 i 2002 roku. Pięcioma spośród tych 10 koncertów dy-

rygował sam kompozytor: Rhapsody, Polonią, Sinfonią di Sfere, Sinfonią Rusti-

ca i Sinfonią votiva. 

Tabela 7. Kompozycje A. Panufnika wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja  

A. Panufnika 
Wykonawcy Data wykonania 

Epitafium Katyńskie BBC Symphony Orchestra, dyr. Tadaaki Otaka 4 sierpnia 1998 

Kołysanka 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. 

Antoni Wit 
23 sierpnia 2013 

Polonia BBC Symphony Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik 21 sierpnia 1959 

Rhapsody Royal Philharmonic Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik 26 sierpnia 1957 

Sinfonia di Sfere London Symphony Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik 11 sierpnia 1978 

Sinfonia Rustica BBC Symphony Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik 27 lipca 1955 

Sinfonia Sacra BBC National Orchestra of Wales, dyr. Tadaaki Otaka 27 lipca 1989 

Sinfonia Sacra 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dyr. Gerard 

Schwarz 
6 sierpnia 2002 

Sinfonia Votiva BBC Symphony Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik 14 września 1983 

Uwertura tragiczna 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. 

Antoni Wit 
23 sierpnia 2013 

W Londynie zabrzmiała też dziewięciokrotnie muzyka Krzysztofa Pende-

reckiego, w tym dwukrotnie jego Pasja wg św. Łukasza – w 1967 i w 1983 roku. 

Sam kompozytor poprowadził drugą z tych prezentacji oraz wykonanie Koncer-

tu skrzypcowego nr 1 w 1980 roku, z udziałem Salvatore Accardo. 

Tabela 8. Kompozycje K. Pendereckiego wykonywane podczas „Promsów” 

Kompozycja K. 

Pendereckiego 
Wykonawcy Data wykonania 

II Koncert wioloncze-

lowy 

BBC Philharmonic, dyr. Rudolf Barshai, Karine Geor-

gian – wiolonczela 
7 września 1990 

Concerto grosso Royal Philharmonic Orchestra, dyr. Charles Dutoit 15 sierpnia 2013 

Sinfonietta nr 1 Academy of St. Martin in the Fields, dyr. Kenneth Sillito 11 sierpnia 2003 

I Symfonia New Philharmonia Orchestra, dyr. Riccardo Muti 13 września 1979 

Pasja wg św. Łukasza 

BBC Symphony Orchestra, dyr. Henryk Czyż, Stefania 

Woytowicz – sopran, Andrzej Hiolski – baryton, Ber-

nard Ładysz – bas 

2 sierpnia 1967 
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Tabela 8. Kompozycje K. Pendereckiego wykonywane podczas „Promsów” (cd.) 

Kompozycja K. 

Pendereckiego 
Wykonawcy Data wykonania 

Pasja wg św. Łukasza BBC Symphony Orchestra, dyr. Krzysztof Penderecki 31 lipca 1983 

Stabat Mater BBC Symphony Orchestra, dyr. Sir Malcolm Sargent 12 sierpnia 1965 

Tren ofiarom Hiro-

szimy 
BBC Philharmonic, dyr. Gianandrea Noseda 

12 września 

2008 

I Koncert skrzypcowy 
Royal Philharmonic Orchestra, dyr. Krzysztof Penderec-

ki, Salvatore Accardo – skrzypce 
9 sierpnia 1980 

Można zauważyć, że muzyka polska była obecna na „Promsach” bardziej in-

tensywnie w roku 1983 oraz w roku 2013, kiedy to podczas „Promsów” uroczy-

ście świętowano 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego. Wtedy również 

(23 sierpnia) po raz pierwszy wystąpiła tam Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 

Narodowej pod batutą Antoniego Wita. Polscy artyści wykonali Koncert na 

orkiestrę W. Lutosławskiego, II Koncert fortepianowy F-dur op. 102 i VI Sym-

fonię h-moll op. 54 D. Szostakowicza oraz Uwerturę tragiczną i Kołysankę  

A. Panufnika (o występie tym z satysfakcją donosiła polska prasa). 

Wykonawcy 

Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do danych archiwalnych dotyczą-

cych nazwisk kompozytorów, których muzykę wykonywano na „Promsach”, 

dane na temat wykonawców biorących udział w festiwalu są niekompletne  

i stale poddawane uzupełnieniu. Oznacza to, że choć niektóre nazwiska pojawiają 

się w spisie, to brak informacji, kiedy dokładnie artyści wystąpili i w jakim re-

pertuarze. Mimo to udało się jednak zebrać sporo ważnych informacji. Oto one: 

57 polskich artystów wzięło udział w „Promsach” – byli to: soliści, dyrygen-

ci i zespoły, występujący łącznie 132 razy. Swoistym rekordzistą okazał się Je-

rzy Maksymiuk, koncertując 26 razy, po raz pierwszy w 1981 roku (21 sierpnia 

1981 roku, dyrygował wówczas Polską Orkiestrą Kameralną), po raz ostatni w 

1998 roku (3 sierpnia 1998 roku). W tym interwale czasu koncerty Maksymiuka 

miały miejsce praktycznie co roku (wyjątkiem były lata 1982 i 1997), w latach 

1984–1993 były to dwa występy podczas każdego festiwalowego sezonu. Mak-

symiuk trzykrotnie w swej karierze na „Promsach” dyrygował Polską Orkiestrą 

Kameralną, w pozostałych przypadkach prowadził BBC Scottish Symphony 

Orchestra, której był szefem w latach 1983–1993. 

Dziewięciokrotnie na „Promsach” pojawił się Witold Lutosławski. Po raz 

pierwszy miało to miejsce w 1979 roku (30 lipca 1979), kiedy sam zadyrygował 

brytyjską premierą swej kompozycji Les espaces du sommeil z udziałem BBC 

Symphony Orchestra. Po raz ostatni Lutosławski przybył na „Promsy” w 1993 
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roku (27 sierpnia 1993), by zadyrygować brytyjską premierą swej IV Symfonii  

(z udziałem BBC Symphony Orchestra). Pozostałe wizyty Lutosławskiego na 

omawianym londyńskim festiwalu również łączyły się z dyrygowaniem wła-

snymi kompozycjami i miały miejsce: 

— w 1979 roku (31 lipca 1979 – wykonanie Paroles tissées, będące premierą 

na „Promsach”, z udziałem London Sinfonietta);  

— w 1981 roku (25 sierpnia 1981 – wykonanie Koncertu na obój i harfę. będą-

ce premierą na „Promsach”, z udziałem BBC Symphony Orchestra i Heinza 

Holligera – obój);  

— w 1983 roku (30 sierpnia 1983 – wykonanie Livre pour orchestre i Koncertu 

wiolonczelowego, będącego premierą na „Promsach” z udziałem Romana 

Jabłońskiego – wiolonczela i BBC Symphony Orchestra);  

— w 1985 roku (10 sierpnia 1985 – wykonanie III Symfonii, będące premierą 

na „Promsach”, z udziałem BBC Symphony Orchestra);  

— w 1988 roku (12 sierpnia 1988 – wykonanie Łańcucha 2, będące premierą na 

„Promsach”, z udziałem Anne-Sophie Mutter – skrzypce, oraz wykonanie 

Muzyki żałobnej z udziałem BBC Symphony Orchesta);  

— w 1989 roku (1 sierpnia 1989 – wykonanie Koncertu fortepianowego  

z udziałem Krystiana Zimermana i BBC Symphony Orchestra);  

— w 1991 roku (8 sierpnia 1991 – światowa premiera Chantefleurs et Chante-

fables oraz wykonanie Koncertu wiolonczelowego. Wykonawcami byli BBC 

Symphony Orchestra oraz Natalia Gutman – wiolonczela).  

Stanisław Skrowaczewski i Andrzej Panufnik pojawili się na „Promsach” 5 

razy. A. Panufnik zadyrygował po raz pierwszy w 1955 roku (27 lipca 1955  

w Royal Albert Hall) – swoją kompozycję Sinfonia Rustica. Było to pierwsze 

koncertowe wykonanie tego dzieła w Anglii, a autor dyrygował BBC Symphony 

Orchestra. Cztery kolejne występy Panufnika na „Promsach” również łączyły się 

z prezentacjami jego autorskiej muzyki pod własną batutą. Były to koncerty  

w 1957 roku (26 sierpnia) – pierwsze publiczne wykonanie Rapsodii wraz  

z Royal Philharmonic Orchestra, w 1959 roku (21 sierpnia) – premierowe wy-

konanie na „Promsach” Polonii wraz z BBC Symphony Orchestra, w 1978 roku 

(11 sierpnia) – premierowe wykonanie na „Promsach” Sinfonii di sfere wraz  

z London Symphony Orchestra oraz w 1983 roku (14 września) – pierwsze  

w Wielkiej Brytanii koncertowe wykonanie Sinfonii votiva z udziałem BBC 

Symphony Orchestra. 

Stanisław Skrowaczewski zadebiutował na „Promsach” w 1984 roku  

(14 września w Royal Albert Hall), pojawiał się jeszcze w latach: 1985, 1988, 

1989 oraz 1996. Dyrygował takimi zespołami, jak The Hallé Orchestra, Phil-

harmonia Orchestra, oraz BBC Symphony Orchestra. 

Warto jeszcze wspomnieć nazwisko Krzysztofa Pendereckiego. Kompozy-

tor w roli dyrygenta pojawił się na londyńskich „Promsach” po raz pierwszy  

w 1980 roku (9 sierpnia 1980), prowadząc swój I Koncert skrzypcowy (premiera 
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na „Promsach”), z udziałem skrzypka Salvatore Accardo oraz Royal Philharmo-

nic Orchestra. Drugi raz wystąpił tam w 1983 roku (31 lipca 1983), gdy dyry-

gował swa Pasją wg św. Łukasza z udziałem BBC Symphony Orchestra, BBC 

Symphony Chorus oraz BBC Singers. 

Jednym z pierwszych występów Polaków na „Promsach” (nie licząc miesz-

kającego w Anglii Panufnika) – i dlatego wartym wspomnienia – był koncert 

Haliny Czerny-Stefańskiej w 1960 roku (1 września w Royal Albert Hall). 

Pianistka wykonała I Koncert fortepianowy e-moll F. Chopina wraz z Orchestra 

of the Royal Opera House, Covent Garden pod dyrekcją Basila Camerona. 

Na „Promsach” zagrały też trzy polskie orkiestry. Pierwsza z nich Narodo-

wa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (Polish Radio 

Symphony Orchestra) wystąpiła 23 lipca 1967 roku w Royal Albert Hall – dyry-

gował Jan Krenz, grała skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. Podczas tego koncertu 

zabrzmiała muzyka Berlioza, Mendelssohna, Czajkowskiego i Lutosławskiego 

(Gry weneckie – premiera na „Promsach”). Podczas 55 „Promsu”, zatytułowa-

nego Lutosławski, Szostakowicz, Panufnik, 23 sierpnia 2013 roku w Royal Al-

bert Hall wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej (Warsaw 

Philharmonic Orchestra). W programie znalazły się: Koncert na orkiestrę  

W. Lutosławskiego, II koncert fortepianowy F-dur D. Szostakowicza, Uwertura 

tragiczna i Kołysanka A. Panufnika oraz VI Symfonia h-moll D. Szostakowicza. 

Orkiestrą dyrygował (po raz pierwszy) Antoni Wit, pianistą był Alexander Mel-

nikov (debiut na „Promsach”). Trzy razy na „Promsach” zagrała Polska Orkie-

stra Kameralna (Polish Chamber Orchestra). 

Wartym odnotowania jest też dwukrotny występ Krystiana Zimermana.  

W 1984 roku (6 sierpnia w Royal Albert Hall) wykonał on II Koncert fortepia-

nowy B-dur J. Brahmsa wraz z Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Wal-

tera Wellera, a w 1989 roku (1 sierpnia w Royal Albert Hall) dokonał brytyjskiej 

premiery Koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego wraz z BBC Sym-

phony Orchestra pod dyrekcją samego Lutosławskiego. 

Na „Promsach” wystąpił również znakomity polski baryton Mariusz Kwie-

cień, który w 2000 roku (22 sierpnia w Royal Albert Hall) wziął udział w wyko-

naniu opery Wesele Figara Mozarta w roli księcia Almavivy. London Philhar-

monic Orchestra dyrygował wówczas Sir Andrew Davis. 

Rokiem obfitującym w polską obecność wykonawczą na „Promsach” był rok 

1967. Wtedy między innymi miała tu swą premierę (2 sierpnia 1967 w Royal 

Albert Hall) Pasja wg św. Łukasza K. Pendereckiego, którą dyrygował Henryk 

Czyż. Utwór zaprezentowały BBC Symphony Orchestra i BBC Symphony Cho-

rus; a w gronie solistów znalazła się wówczas dwójka Polaków: Stefania Woy-

towicz – sopran oraz Andrzej Hiolski – baryton. 

By odtworzyć pełny obraz polskiego wkładu w festiwal brytyjskich „Prom-

sów”, należałoby oczywiście prześledzić recepcję poszczególnych koncertów  

z udziałem polskich wykonawców, a także recepcję polskich kompozycji. Anali-
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za recenzji i opublikowanych w prasie komentarzy to zadanie ważne, ambitne  

i potrzebne, ale zdecydowanie przekraczające cel tego artykułu. Należy żywić 

nadzieję, że zagadnienie to w przyszłości doczeka się naukowego opracowania. 

Niniejszy bowiem – ledwie przyczynkowy tekst – wyraźnie pokazuje, że wkład 

Polaków w „Promsy” –wielki światowy festiwal organizowany co roku w Lon-

dynie od ponad 110 lat – nie jest marginalny i zasługuje na naukowe opracowanie.  
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Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wkład Polaków w londyński festiwal muzyki klasycznej  

The Proms  

Abstrakt  

Festiwal muzyki klasycznej organizowany w Londynie od 1895 roku, znany pod nazwą The 

Proms, bywa określany jako festiwal największy i najbardziej demokratyczny (J. Bĕlohlávek). 

Stanowi on niezwykłą atrakcję dla turystów odwiedzających Londyn podczas letnich miesięcy, 

dostarczając równocześnie okazji do zapoznania się z rozmaitymi dziełami muzyki klasycznej 

prezentowanymi przez światowej klasy wykonawców. 

W repertuarze festiwalu – od pierwszych edycji aż po dzień dzisiejszy – obecna jest muzyka 

polska, a grono wykonawców niejednokrotnie zasilane było przez polskich artystów. Niniejszy 

tekst koncentruje się na ukazaniu polskiego wkładu w festiwal The Proms – zarówno z perspekty-

wy wykonywanego repertuaru polskiego, jak i udziału polskich artystów. Stanowi wynik analizy 

obfitych zasobów archiwalnych imprezy. 

Słowa kluczowe: festiwal The Proms, Henry Wood, Royal Albert Hall, muzyka polska, kon-

certy, muzyka w Londynie. 
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University of Silesia in Katowice 

Polish contribution to the London classical music festival  

The Proms  

Abstract 

The classical music festival held in London since 1895, known as The Proms is sometimes re-

ferred to as the largest and most democratic musical festival (J. Bělohlávek). It is a unique attrac-

tion for tourists visiting London during the summer months, providing at the same time an oppor-

tunity to get acquainted with various works of classical music presented by world-class performers. 

The repertoire of the festival – since the first edition until today – includes Polish music. Polish 

artists often joined the bunch of its performers. The focus of the text is on the Polish contribution 

to The Proms festival – both from the perspective of Polish repertoire, as well as the participation 

of the Polish performers. It is the result of the analysis of the abundant archival materials related to 

the event. 

Keywords: The Proms festival, Henry Wood, Royal Albert Hall, Polish music, concerts, music 

in London. 
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